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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 1315 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
2019 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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Există creşti ni care mereu Îi cer ceva lui Dumnezeu 
atunci când se roagă. Fie sunt bolnavi şi cer 

vindecare, fi e vor o binecuvântare fi nanciară. Însă dacă ar 
studia Cuvântul lui Dumnezeu şi l‑ar primi cu adevărat în 
inima lor, viaţa lor ar fi  cu totul altf el.

Dumnezeu te‑a ales pe ti ne să fi i un ajutor şi o 
binecuvântare pentru alţii. El nu a intenţionat niciodată ca 
tu să „ai vreo nevoie” sau să ceri ceva de la El. Dumnezeu 
ţi‑a dat deja toate lucrurile. Citi m aceasta în versetul 
temati c. Este minunat să ai parte de un miracol fi nanciar, 
dar cum ar fi  să trăieşti  în supraabundenţă, în aşa fel încât 
să nu ai nicio lipsă sau nevoie? 

Exact acesta este statutul nostru în Cristos! Suntem 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi co‑moştenitori cu Cristos 
(Romani 8:17). În 1 Corinteni 3:21, Biblia spune: „… toate 
lucrurile sunt ale voastre.” Citeşte 2 Corinteni 9:8 şi 
observă dorinţa lui Dumnezeu pentru ti ne: „Şi Dumnezeu 
poate să direcţioneze spre voi orice har (orice favoare şi 
binecuvântare pământească) din abundenţă, astf el încât 
întotdeauna, în orice circumstanţe şi pentru orice nevoie 

PREA BINECUVÂNTAT                      
PENTRU A FI SUB NIVEL

MARŢI

Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit 
tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 

cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin 
slava şi puterea Lui, prin care El ne‑a 

dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi 
scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi 
fi rii dumnezeieşti , după ce aţi fugit de 

stricăciunea care este în lume prin poft e   
(2 Petru 1:3‑4).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt binecuvântat cu toate binecuvântările duhovniceşti 
în locurile cereşti, în Isus Cristos. Toate lucrurile sunt ale 
mele şi binecuvântez lumea mea cu bogăţiile nepătrunse 
ale lui Cristos şi ale Evangheliei Lui pe care le port în mine, 
în Numele lui Isus. Amin.

să fiţi autonomi [având îndeajuns pentru a nu necesita 
niciun sprijin şi fiind aprovizionaţi din belşug pentru orice 
faptă bună şi donaţie caritabilă]” (versiunea Amplificată). 

În momentul în care spui „Da” versetului pe care 
tocmai l‑ai citit, vei avea o nouă mentalitate şi vei trăi o 
viaţă superioară în Cristos. Este o viaţă care trece dincolo 
de vindecare; se numeşte sănătate divină. Aceasta este 
viaţa pe care o avem în Cristos; te‑ai născut cu ea.

Înţelege cine eşti în calitate de făptură nouă; eşti 
prea binecuvântat pentru a fi sub nivel! Lumea îţi aparţine 
cu adevărat. Refuză viaţa de cerşetor. De ce ar trebui să Îi 
ceri lui Dumnezeu să îţi dea ceva din lumea cu care El deja 
te‑a binecuvântat?

Tu ai avantajul! Mai degrabă decât să cauţi o 
binecuvântare, conştientizează şi înţelege că eşti sămânţa 
lui Avraam şi ai fost binecuvântat să binecuvântezi lumea: 
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, care ne‑a binecuvântat cu tot felul de 
binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos” 
(Efeseni 1:3). Slavă Numelui Său în veci!

Ioan 2:12‑25 & 1 Împăraţi 6

Efeseni 6:10‑24 & Isaia 31‑32

Efeseni 1:2‑3; Filimon 1:6



După ce ai primit mântuirea, unul dintre primele 
lucruri pe care Duhul Sfânt le face pentru ti ne 

este să te aducă în Casa lui Dumnezeu, pentru a fi  un 
membru într‑o biserică locală. Calitatea de membru al 
Bisericii este o necesitate. Nu poţi fi  un creşti n „fl otant”; 
trebuie să fi i un membru stabil într‑o biserică.

Biserica este locul tău de refugiu şi de siguranţă. 
Biblia ne spune că Biserica este stâlpul şi temelia 
adevărului: „Dar dacă voi zăbovi, să şti i cum trebuie 
să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica 
Dumnezeului cel viu, stâlpul şi temelia adevărului” (1 
Timotei 3:15). Singurul loc de temelie în care poţi să auzi 
vocea adevărului şi a încurajării este Biserica.

Vrăjmaşul şti e puterea şi importanţa implicării în 
calitate de membru acti v într‑o biserică locală, de aceea 
încearcă să scoată oameni din biserică şi să semene ură 
împotriva bisericii în inimile lor.

Nu‑i permite niciodată vrăjmaşului sau altcuiva 
să te insti ge împotriva Bisericii, deoarece de acolo vine 
puterea ta; acolo sunt oameni care se roagă mereu 
pentru ti ne. Gândeşte‑te la aceasta: primii oameni pe 
care Dumnezeu îi foloseşte pentru a te binecuvânta sunt 

FII ACTIV ÎN                                   
BISERICA LOCALĂ

2 MIERCURI

Să nu părăsim adunarea noastră, 
cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm 

unii pe alţii şi cu atât mai mult, 
cu cât vedeţi că ziua se apropie                                                    

(Evrei 10:25).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un membru 
al Trupului lui Cristos, Biserica. Voi fi activ în biserica locală, 
îndeplinindu‑mi lucrarea de slujire în cadrul Evangheliei cu 
bucurie, fiind întărit cu puterea Duhului Sfânt, în Numele 
lui Isus. Amin.

cei care te cunosc, sau care sunt asociaţi cu tine, aşa cum 
sunt fraţii tăi şi surorile tale în Domnul. Dumnezeu pune 
cuvinte de binecuvântare pentru tine chiar şi în gura 
fraţilor care nu te cunosc personal, deoarece sunt asociaţi 
cu tine. În timp ce se roagă în Duhul Sfânt, ei mijlocesc 
pentru tine, în conformitate cu voia lui Dumnezeu pentru 
viaţa ta (Romani 8:26‑27).

Apartenenţa ta la o biserică locală reprezintă un 
puternic sistem de suport pentru creşterea ta spirituală 
şi pentru eficienţa ta în Împărăţia lui Dumnezeu. Prin 
urmare, fii un membru vibrant şi activ într‑o biserică 
locală. 

Ioan 3:1‑8 & 1 Împăraţi 7

Filipeni 1:1‑30 & Isaia 33‑34

Luca 4:16; Evrei 10:25



De ce vrea Dumnezeu să ne rugăm întotdeauna? 
Pentru că El vrea să ne răspundă întotdeauna la 

rugăciuni. Acest fapt ar trebui să te entuziasmeze să te rogi 
neîncetat; să benefi ciezi de privilegiul şi de oportunitatea 
rugăciunii, care, în esenţă este o comunicare de la Duh la 
duh în părtăşie divină.

Din păcate, ceea ce şti u unii despre rugăciune 
se limitează la a‑I cere lucruri lui Dumnezeu sau la „a‑L 
determina” pe Dumnezeu să facă ceva pentru ei, ca şi 
cum El nu ar vrea. Dar nu acesta este scopul rugăciunii. 
Dumnezeu nu este împotriva noastră; aşa că, atunci când 
ne rugăm, noi nu încercăm să‑L convingem pe Dumnezeu 
să facă ceva ce nu ar vrea. Ci ne învoim cu El în a împlini 
voia Lui.

În plus, Biblia ne arată că există diferite ti puri 
de rugăciune având fi ecare reguli diferite. Majoritatea 
creşti nilor sunt familiarizaţi cu rugăciunea de credinţă. 
Rugăciunea de credinţă este rapidă; este ti pul de rugăciune 
pe care o faci pe drum. Dar sunt multe probleme şi 
provocări în această lume (mai ales cele independente de 
ti ne) care nu se vor rezolva prin rugăciunea de credinţă. 
Astf el de situaţii sau probleme necesită mijlocire înfl ăcărată 
pentru ca schimbarea să aibă loc. Citi m despre o astf el de 

ÎNŢELEGE                                       
REGULILE RUGĂCIUNII

3 JOI

Le‑a spus apoi o pildă despre 
faptul că trebuie să se roage 

întotdeauna şi să nu se descurajeze                                                         
(Luca 18:1, versiunea NTR).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul rugăciunii. 
Proclam că în toată lumea Cuvântul Tău prevalează şi se 
răspândeşte cu putere, iar acţiunile, planurile, politicile 
şi stratagemele diavolului sunt dejucate. Chiar acum, 
declar prin Duhul Sfânt, că tot pământul este umplut de 
cunoştinţa slavei Tale ca adâncul mării de apele care‑l 
acoperă, în Numele lui Isus. Amin.

rugăciune în Iacov 5:16‑18 (versiunea Amplificată); este o 
rugăciune din inimă, fierbinte şi neîntreruptă.

Poate că spui: „Dar rugăciunea este rugăciune”; nu, 
rugăciunea nu este doar rugăciune. Nu poţi aplica regulile 
de la rugăciunea de credinţă la cea de mijlocire; nu va 
funcţiona. Acesta este unul dintre motivele pentru care 
oamenii nu primesc răspuns la rugăciunile lor; se roagă 
într‑un mod greşit pentru situaţia lor. 

În fotbal de exemplu, în afară de portarul echipei, 
orice jucător care atinge mingea cu mâna în cadrul 
suprafeţei de pedeapsă, va fi penalizat. Arbitrul nu va 
trece cu vederea această greşeală, deoarece nu poţi aplica 
regulile din handbal sau din baschet în fotbal. 

Studiază Cuvântul lui Dumnezeu pentru a şti şi a 
aplica regulile corecte pentru diversele tipuri de rugăciune 
şi cu siguranţă vei avea rezultate. Studiază cărţile noastre 
intitulate „Cum să te rogi eficient” şi „Roagă‑te în mod 
corect” pentru a învăţa mai mult despre tipurile de 
rugăciune şi despre regulile lor. Acestea vor îmbogăţi viaţa 
ta de rugăciune.

Ioan 3:9‑21 & 1 Împăraţi 8

Filipeni 2:1‑18 & Isaia 35‑37

Faptele Apostolilor 4:24‑31; Faptele Apostolilor 12:1‑5;                   
1 Tesaloniceni 5:17



Duhul Sfânt este Creatorul, Realizatorul lucrărilor 
lui Dumnezeu. Tot ceea ce face Dumnezeu este 

prin puterea Duhului Sfânt, care astăzi locuieşte în noi. 
Din ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt a venit pe 

pământ pentru a‑Şi îndeplini lucrarea şi este şi astăzi cu 
noi şi în noi. Aşadar, Dumnezeu nu lucrează sau „nu face” 
nimic pentru noi din ceruri. El realizează ceea ce tu ceri 
sau doreşti  prin puterea Lui care acţionează în ti ne. Biblia 
spune că El Se odihneşte, că S‑a oprit din lucrările Lui 
(Evrei 4:10, versiunea Fidela).

Dar Isus? El lucrează în cer? Nu; şi El este aşezat, 
Se odihneşte (Efeseni 1:20). Aceasta înseamnă că atunci 
când oamenii se roagă şi cer ceva de la Dumnezeu şi 
cred că El „face” ceva legat de cererea lor, de fapt El 
nu acţionează în mod direct, din cer. Totuşi, înţelegem 
că atunci când un miracol are loc, puterea Lui este în 
acţiune, prin Duhul Sfânt. 

Gândeşte‑te în modul următor: atunci când 
guvernul unei naţiuni face ceva, creditul sau vina i se 
atribuie preşedintelui sau premierului. Dar preşedintele 
(sau premierul) nu are nicio legătură directă; birourile 

PUTEREA SA                              
ACŢIONEAZĂ ÎN TINE

4 VINERI

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează 
în noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi, a Lui să 

fi e slava în Biserică şi în Cristos Isus, din 
neam în neam, în vecii vecilor! Amin 

(Efeseni 3:20‑21).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Tu eşti Cel care lucrează în 
mine şi voinţa şi înfăptuirea după plăcerea Ta. Sunt sensibil 
la călăuzirea Ta şi, prin harul Tău şi prin Duhul Sfânt, toate 
îmi sunt cu putinţă. Pot totul prin puterea Ta măreaţă care 
acţionează în mine, în Numele lui Isus. Amin.

respective au fost responsabile pentru acea acţiune, în 
baza autorităţii primite de la preşedinte (sau premier). 
Totuşi, îi putem atribui meritele preşedintelui (sau 
premierului), deoarece politica şi autoritatea lui au 
declanşat acel lucru.

În mod similar, puterea lui Dumnezeu îţi este 
disponibilă şi prin acea putere Dumnezeu poate să facă 
nespus mai mult decât ceea ce poţi cere sau gândi. El 
poate face mult peste aşteptările şi cererile tale, dincolo 
de imaginaţia ta, prin puterea Lui din tine. Conştientizează 
prezenţa lui Dumnezeu din tine. Recunoaşte şi utilizează 
puterea Lui minunată care acţionează în tine în avantajul 
tău. Aleluia!

Ioan 3:22‑36 & 1 Împăraţi 9

Filipeni 2:19‑3:1‑11 & Isaia 38‑39

Filipeni 2:13; Filipeni 4:13; Evrei 4:10



Termenul „lucruri” din versetul temati c provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „logos”, care este tradus prin „cuvânt” în Ioan 
1:1: „La început era Cuvântul...” În versetul precedent 
versetului temati c, se spuseseră cuvinte „profeti ce” 
legate de persecuţiile aspre pe care apostolul Pavel 
urma să le înfrunte în Ierusalim. În ciuda a tot ceea ce 
s‑a spus, Pavel a afi rmat: „Niciunul dintre aceste lucruri 
nu mă mişcă...” El se referea la cuvintele rosti te ca fi ind 
„lucruri.”

El ar fi  putut spune: „Niciunul dintre aceste 
cuvinte nu mă mişcă.” Aceasta deoarece în Împărăţia 
lui Dumnezeu, cuvintele sunt lucruri; sunt un fel 
de parti cule spirituale; au substanţă spirituală şi au 
tangibilitate spirituală. Fiecare cuvânt care ne iese din 
gură este „un lucru” care niciodată nu va fi  distrus, 
datorită originii spirituale. Atunci când l‑ai rosti t, te 
reprezintă pretuti ndeni. Singurul lucru care îl poate 
anula şi goli de putere este alt cuvânt rosti t de ti ne. 

CUVINTELE                                              
SUNT „LUCRURI”

5 SÂMBĂTĂ

Dar niciunul dintre aceste lucruri nu 
mă mişcă, nici nu consider a mea 
viaţă de preţ pentru mine însumi, 
aşa încât să îmi termin alergarea 
cu bucurie şi serviciul pe care l‑am 

primit de la Domnul Isus, să adeveresc 
Evanghelia harului lui Dumnezeu                                                    

(Faptele Apostolilor 20:24,                   
versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvântul lui Dumnezeu este în inima mea şi în gura mea, 
fiind Cuvântul adevărului pe care l‑am primit. Cuvintele 
mele sunt eficiente, aducând în fiinţă victorii, creştere, 
promovare şi abundenţă pentru mine. Viaţa mea este o 
mărturie a harului, a gloriei şi a excelenţei lui Dumnezeu. 
Slavă lui Dumnezeu!

Isus a spus: „Vă spun că, în ziua judecăţii, 
oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, 
pe care‑l vor fi rostit” (Matei 12:36). Aceasta îţi spune 
despre puterea şi importanţa cuvintelor; au valoare 
spirituală. Cum le formezi şi cum le foloseşti reprezintă 
responsabilitatea ta, pentru care vei da socoteală.

Aşa că, în calitate de copil al lui Dumnezeu, viaţa 
ta depinde de tine. Îţi creezi situaţia, fie bună, fie rea. 
Dacă realizezi că ultimii zece ani nu au fost atât de 
frumoşi pe cât i‑ar fi vrut Dumnezeu, poţi să schimbi 
lucrurile acum şi să recreezi următorii zece ani, pentru 
a fi ceea ce Dumnezeu i‑a destinat să fie pentru tine. 

Nu contează ce lupte ai avut în viaţă; îţi poţi 
recrea lumea, prin cuvinte. Isus a spus că vei avea ceea 
ce vei rosti (Marcu 11:23, versiunea Fidela). Viaţa ta şi 
puterea de a o modela în mod corect rezidă în cuvinte! 
Rosteşte cuvintele adecvate (Cuvântul lui Dumnezeu) 
cu privire la viaţa ta şi la situaţia ta. 

Ioan 4:1‑9 & 1 Împăraţi 10‑11

Filipeni 3:12‑4:1‑3 & Isaia 40‑41

Iosua 1:8; Romani 10:8; Proverbe 6:2



Atunci când vii la Cristos, răspunzi chemării Lui. 
Este o chemare sfântă şi înaltă. Ai fost separat 

de lume, prin Cristos. De aceea, cei ce fac parte din 
Biserică se mai numesc şi „cei chemaţi” (Romani 1:6‑7). 

Acum, Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, te 
îndeamnă să umbli vrednic de chemarea ta în Cristos. 
Trebuie să trăieşti  într‑un sti l care i se potriveşte unui om 
ales de Dumnezeu ca să fi e al Lui. Cu alte cuvinte, trăieşte 
ca un creşti n!

Şi cine este un creşti n? Este o persoană în inima 
căreia trăieşte Isus! Trebuie să umbli în această lumină. 
Nu umbli vrednic de chemarea Lui, dacă permiţi păcatul 
sau eşecul în viaţa ta. Acestora şi celorlalte lucrări ale 
întunericului trebuie să le spui: „Nu.” Dacă experimentezi 
provocări în sănătatea ta sau în alte domenii ale vieţii 
tale, nu trebuie să te rogi cu disperare. Ci pur şi simplu, 
spune‑i: „Nu” diavolului şi respinge lucrarea lui în viaţa 
ta. Declară insistent că viaţa ta este pentru slava lui 
Dumnezeu şi menţine‑ţi această declaraţie.

Biblia spune: „Astf el încât părtăşia credinţei 
tale să devină lucrătoare prin recunoaşterea oricărui 

VIAŢA LUI CRISTOS ȘI                
CHEMAREA LUI PENTRU VIAŢA TA

6 DUMINICĂ

Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat 
pentru Domnul, să vă purtaţi într‑un 

chip vrednic de chemarea pe care 
aţi primit‑o, cu toată smerenia şi 
blândeţea, cu îndelungă răbdare; 

îngăduiţi‑vă unii pe alţii în dragoste                                          
(Efeseni 4:1‑2).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, îmi împlinesc chemarea şi umblu pe calea 
pe care ai pregătit‑o mai dinainte pentru viaţa mea, prin 
puterea Duhului Sfânt. Sunt călăuzit în înţelepciune să 
umblu în voia Ta desăvârşită, în sănătate, în putere, în 
victorie şi în bunăstare, trăind viaţa veşnică în Cristos şi 
fiindu‑Ţi plăcut, în Numele lui Isus. Amin.

lucru bun care este în voi, în Cristos Isus” (Filimon 1:6, 
versiunea Fidela). Recunoaşte şi însuşeşte‑ţi viaţa lui 
Cristos înăuntrul tău şi chemarea Lui în viaţa ta. În 2 
Tesaloniceni 1:11, citim: „De aceea ne rugăm necurmat 
pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici 
de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, 
orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvorâtă din 
credinţă...” Aleluia!

Ioan 4:10‑18 & 1 Împăraţi 12

Filipeni 4:4‑23 & Isaia 42‑43

1 Petru 2:9; 2 Timotei 1:9‑10; Evrei 3:1



Creşti nul este o fi inţă dumnezeiască, în care 
Cristos locuieşte literalmente. Şti ind acest fapt, 

tu trebuie să fi i conşti ent de prezenţa lui Dumnezeu din 
ti ne. Cel care este mai mare locuieşte în ti ne, ceea ce 
înseamnă că nu ai de ce te teme în viaţă. Aceasta a fost 
mentalitatea apostolului Pavel şi ar trebui să fi e şi a ta. În 
1 Ioan 5:4, el a spus: „pentru că oricine este născut din 
Dumnezeu, biruieşte lumea...”

Nu contează situaţia actuală din lume; tu le‑ai biruit 
pe toate, deoarece eşti  născut din Dumnezeu şi Cristos 
trăieşte în ti ne. Ai biruit orice forţă, orice putere – tot ceea 
ce se ridică împotriva ta.

În Ioan 16:33, Isus a spus: „V‑am spus aceste lucruri 
ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar 
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Cuvântul lui Dumnezeu 
este o lege spirituală. Dacă El spune că ai biruit lumea, cu 
problemele, eşecurile şi întunericul ei, atunci aşa este.

Însuşeşte‑ţi acest adevăr şi umblă în realitatea vieţii 
tale divine în Cristos. Umblă în realitatea identi tăţii şi a 
moştenirii tale în El. Domneşte în viaţă; stăpâneşte peste 
circumstanţe. Refuză şi alungă orice nu este în concordanţă 
cu viaţa lui Cristos din ti ne.

CONȘTIENTIZEAZĂ PREZENŢA            
LUI DUMNEZEU ÎN TINE

7 LUNI

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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

 Îţi mulţumesc, Doamne, pentru viaţa indestructibilă şi 
incoruptibilă a lui Cristos în mine. Tot ceea ce sunt şi mă 
reprezintă vine din viaţa lui Cristos. Cel ce este mai mare 
locuieşte în mine, iar eu trăiesc viaţa superioară în Cristos. 
Aleluia!

Evidenţa prezenţei Lui Cristos în tine trebuie să se 
vadă şi în calitatea vieţii tale. Aceasta să fie o mărturie 
pentru cei din jurul tău că, într‑adevăr, există o viaţă 
superioară în Cristos şi că tu trăieşti şi te bucuri de acea 
viaţă. Aleluia!

Ioan 4:19‑29 & 1 Împăraţi 13

Coloseni 1:1‑23 & Isaia 44‑45

Romani 8:35‑37; Coloseni 1:27; Filimon 1:6



Campania de                          
distribuire masivă 

R E AC H O U T N I G E R I A 2 0 1 9
 Anul acesta la a 59‑a aniversare a independenţei 
Nigeriei pe 1 octombrie, partenerii Rapsodiei Realităţilor 
din întreaga naţiune sunt gata să organizeze campania de 
distribuire masivă numită ReachOut Nigeria, în ti mpul căreia 
Evanghelia va avea impact în fi ecare comunitate, limbă, grupă 
de vârstă şi profesie din ţară. Acest proiect se va realiza astf el:
 • Acoperirea unui număr mare de limbi: din totalul 
de 502 limbi vorbite în Nigeria, 299 sunt aşa numitele limbi 
vii. Anul acesta, partenerii nu vor distribui doar versiunea de 
limbă engleză a Rapsodiei Realităţilor ci şi versiunea acesteia 
tradusă în alte 300 de limbi!
 • Acoperirea localităţilor: partenerii vor ajunge cu 
distribuirea masivă a acestui devoţional care conţine Cuvântul 
lui Dumnezeu explicat în fi ecare comunitate locuită
 • Acoperirea grupelor de vârstă: campania ReachOut 
Nigeria se va desfăşura astf el încât devoţionalul să fi e distribuit 
în mod efi cient pentru seniori, pentru adulţi, pentru ti neri, 
pentru adolescenţi şi pentru copii. 
 • Acoperirea comunităţilor profesionale (CoP): 
campania se va adresa şi grupurilor profesionale cum ar fi : 
funcţionari civili, avocaţi, ingineri, profesori etc. 

Este din nou ti mpul să binecuvântăm sufl etul Nigeriei!

Pentru a parti cipa la campania ReachOut Nigeria 2019, 
te rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: 
+234.802.501.3846, +234 1 888 8186 



Experienţa lui Sam Aparicio 

O  S C H I M BA R E  D E 
PA RA D I G M Ă

 Sunt pastorul Bisericii Ministerio Reino (Misiunea 
Împărăţiei) din El Salvador. Am intrat în contact cu Rapsodia 
Realităţilor printr‑un alt pastor care îmi este prieten. La început 
îl citeam ca pe orice alt devoţional ca să îmi îndeplinesc 
responsabilitatea de copil al lui Dumnezeu de a medita asupra 
Bibliei zi de zi. Apoi le distribuiam devoţionalul şi prietenilor 
mei, fără însă a experimenta personal revelaţia pe care acesta 
o conţinea.
 Într‑o zi, am citi t în devoţional următoarele cuvinte 
ale Pastorului Chris: „Trebuie să trăieşti  în concordanţă cu 
ceea ce spui.” Aceste cuvinte mi‑au ati ns duhul. Din acel 
moment Duhul Sfânt mi‑a lărgit capacitatea de înţelegere să 
pot pătrunde revelaţia din mesajul fi ecărei zile. Experienţa 
aceasta mi‑a transformat gândirea şi modul de slujire. Dar cel 
mai important este că mi‑a schimbat părtăşia cu Dumnezeu şi 
paradigma despre Biblie.
 Acum sunt mult mai nerăbdător să le spun tuturor 
despre perlele pe care le‑am descoperit în Rapsodia 
Realităţilor. Acum le ofer rapsodii atât prietenilor şi membrilor 
bisericii, cât şi celor necredincioşi. Împreună cu echipa mea 
am dus devoţionalul în câteva ţări din America Centrală – în 
Guatemala, Panama, Costa Rica, Honduras şi Nicaragua – 
astf el încât şi alţii să poată primi revelaţiile la fel ca noi. Mai 
trimitem exemplare ti părite şi în Europa la câţiva prieteni 
vorbitori de spaniolă. 
  Mulţi oameni ne‑au scris că au primit mântuirea 
studiind acest devoţional. Sunt foarte recunoscător pentru 
oportunitatea de a face parte din această mare lucrare pe 
care o face Domnul în America Lati nă prin Îngerul mesager 
Rapsodia Realităţilor!



Dintre toate darurile pe care ni le‑a dat 
Dumnezeu, cel mai mare este acela al vorbirii. 

Aceasta dictează tot ce priveşte viaţa ta. Eşti  ceea ce spui; 
cuvintele tale te poziţionează şi îţi determină desti nul.

În versetul nostru temati c, citi m cuvintele 
Domnului Isus: „Vei avea ceea ce spui.” În Proverbe 18:21 
scrie: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii.” Prin 
vorbirea ta stabileşti  dacă trăieşti  sau nu. Domnul Isus 
a afi rmat acelaşi lucru. A spus: „Căci din cuvintele tale 
vei fi  scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi  osândit” 
(Matei 12:37).

Principalul scop al gurii tale este să‑ţi dirijeze viaţa 
în direcţia stabilită de Dumnezeu pentru ti ne. Astăzi, 
poţi fi  ori în bunăstare, în sănătate şi în abundenţă ori 
în sărăcie, în boală şi în lipsă ca rezultat al vorbirii tale. 
Biblia spune că o limbă sănătoasă este un pom al vieţii 
(Proverbe 15:4, versiunea Fidela).

În 1 Petru 3:10 Biblia spune: „Căci cine iubeşte 
viaţa şi vrea să vadă zile bune să‑şi înfrâneze limba de la 
rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare.” Este simplu: poţi 

GURA TA ȘI                                        
DESTINUL TĂU

8 MARŢI

Fiindcă adevărat vă spun că oricine 
îi va spune acestui munte: „Ridică‑te 

şi aruncă‑te în mare”; şi nu se va 
îndoi în inima lui, ci va crede că 
acele lucruri pe care le spune se 
vor face, el va avea orice spune                                                           
(Marcu 11:23, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru darul şi pentru puterea 
vorbirii. Viaţa mea este frumoasă, excelentă şi plină de 
slavă. Cuvintele mele sunt sănătoase, pentru că sunt 
învăţat de Duhul Sfânt să rostesc viaţă şi înţelepciune 
mereu. Îmi împlinesc destinul pe care mi l‑ai pregătit în 
mod glorios, în Numele lui Isus. Amin.

să ai o viaţă extraordinară în care să te bucuri de zilele 
tale în binecuvântările şi în bunătatea lui Dumnezeu, 
dacă îţi foloseşti limba în mod adecvat. Depinde de ceea 
ce rosteşti!

Rosteşte cuvinte folositoare, cuvinte care sunt în 
concordanţă cu natura ta şi cu moştenirea ta în Cristos. 
Indiferent în ce stare se află viaţa ta acum, îţi poţi recrea 
lumea. Domnul ne‑a dat un precedent în Geneza 1 pe 
care să‑l urmăm. El a adus ordine într‑o lume haotică, 
prin puterea rostirii cuvintelor, arătându‑ne ce putem şi 
ce ar trebui să facem prin intermediul cuvintelor.

Eşti făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 
Prin urmare, dacă tu consideri că există vreo urmă de 
întuneric într‑o zonă din viaţa ta, proclamă Cuvântul lui 
Dumnezeu. Acesta este lumină, iar pe măsură ce vorbeşti, 
lumina lui Dumnezeu se va manifesta şi va expulza în 
totalitate întunericul.

Ioan 4:30‑42 & 1 Împăraţi 14

Coloseni 1:24‑2:5 & Isaia 46‑47

Proverbe 13:3; Iacov 3:3‑5; 1 Petru 3:10



Din versetul temati c înţelegem că Evanghelia 
lui Isus Cristos este puterea lui Dumnezeu 

prin care oamenii sunt scoşi din păcat şi aduşi în viaţa 
de neprihănire. Neprihănirea lui Dumnezeu este revelată 
în Evanghelie. De aceea, nu este nicio altă cale prin care 
omul să poată accesa, studia, primi sau înţelege această 
neprihănire în afară de Evanghelie.

Aşadar, Evanghelia lui Cristos este Evanghelia 
neprihănirii. Ce este neprihănirea? Este natura lui 
Dumnezeu pe care ai primit‑o la naşterea din nou şi 
este unul dintre darurile principale venite din partea lui 
Dumnezeu (Romani 5:17). Mai mult de atât, Biblia ne 
spune că viaţa şi neputrezirea au fost aduse la lumină prin 
Evanghelie (2 Timotei 1:10). La ce fel de viaţă se referă? 
Aici, vorbeşte despre viaţa veşnică, viaţa lui Dumnezeu.

În 1 Ioan 5:11‑12, Biblia spune: „şi această viaţă 
este în Fiul Său... Cine Îl are pe Fiul are viaţa...” Această 
viaţă supranaturală, cu darul neprihănirii, ţi‑a fost 

O EVANGHELIE A VIEŢII                              
ȘI A NEPRIHĂNIRII

9 MIERCURI

Căci mie nu mi‑e ruşine de Evanghelia 
lui Cristos; fi indcă ea este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuirea 

fi ecăruia care crede: întâi a iudeului, 
apoi a grecului; deoarece în ea este 
descoperită o neprihănire pe care o 
dă Dumnezeu, prin credinţă şi care 

duce la credinţă, după cum este scris: 
„Cel neprihănit va trăi prin credinţă”                                    

(Romani 1:16‑17).



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 şi am viaţa lui 
Dumnezeu în mine. Duhul, sufletul şi trupul îmi sunt vitalizate 
tot mai mult prin puterea şi efectul neprihănirii şi al plinătăţii 
vieţii lui Dumnezeu pe care am primit‑o prin Evanghelie. Umblu 
în realitatea moştenirii mele în Cristos, fiind conştient de harul şi 
de prezenţa Lui minunată în viaţa mea, în Numele lui Isus. Amin.

transferată în Isus, prin Evanghelie. Conform Scripturii, ai 
trecut de la moarte la viaţă, de la o viaţă imorală la una 
morală, de la vârstă la nemurire. Cât de profund!

Viaţa veşnică este viaţa fără de vârstă. Vârsta face 
ca trupul să îmbătrânească, să slăbească în putere şi să 
moară. Dar datorită vieţii veşnice, puterea ta este înnoită 
în fiecare zi; tu creşti, dar nu îmbătrâneşti. Aceasta face 
parte din impactul glorios şi al binecuvântărilor vieţii lui 
Cristos în tine. Aleluia!

Ioan 4:43‑54 & 1 Împăraţi 15

Coloseni 2:6‑23 & Isaia 48‑49

1 Ioan 5:11‑12; Romani 1:16‑17; Ioan 3:36



Când L‑ai primit pe Duhul Sfânt, ai primit 
plinătatea lui Dumnezeu. Nu mai există nimic 

din Dumnezeu care ar trebui să fi e în ti ne şi nu este deja. 
Acest fapt este extraordinar! Nu este de mirare că eşti  
de neînvins. Nu eşti  un simplu om. Umanitatea ta a fost 
invadată de viaţa şi de natura lui Dumnezeu.

În zilele noastre, noi avem ceva ce preoţii şi 
profeţii Vechiului Testament nu aveau: capacitatea de a 
purta plinătatea Duhului Sfânt. Tu eşti  templul viu al lui 
Dumnezeu (1 Corinteni 6:19); când te mişti , odată cu ti ne 
Se mişcă Duhul lui Dumnezeu. Mâinile tale au devenit 
mâinile Lui şi degetele tale au devenit degetele Lui; tu eşti  
cufundat în El şi El în ti ne. El vede prin ochii tăi, vorbeşte 
prin gura ta şi Se mişcă prin intermediul trupului tău. El 
schimbă viaţa multora prin ti ne! Aleluia!

Biblia spune în Ioan 1:16: „Şi noi toţi am primit 
din plinătatea Lui şi har după har.” Am primit în toată 
plinătatea, tot ce priveşte dumnezeirea în Isus Cristos 
şi nu doar în canti tate, ci şi în calitate şi în varietatea 
potenţialelor disponibile în El. Toată puterea, toată gloria 
şi toată înţelepciunea Lui, tot ceea ce reprezintă şi tot ce 
este în El, am primit şi noi!

Imaginează‑ţi cum ar fi  viaţa ta, dacă ai trăi în 
fi ecare zi cu conşti enti zarea că, într‑adevăr, eşti  plin de 

NOI AVEM PLINĂTATEA                           
LUI CRISTOS

10 JOI

şi în El, Care este capul oricărei stăpâniri 
şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi 

(Coloseni 2:10, versiunea NTR).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, cât de minunat este să fiu plin de 
plinătatea Ta şi să primesc abilitatea Ta, înţelepciunea Ta, 
harul Tău şi puterea Ta! Este o aşa onoare să fiu un purtător 
şi un distribuitor al atributelor divine. Îmi influenţez lumea 
cu puterea şi cu stăpânirea neprihănirii Tale pe care o port, 
în Numele lui Isus. Amin.

prezenţa Lui; plin de El! Isus a spus în Ioan 5:26: „Căci, 
după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa I‑a dat şi 
Fiului să aibă viaţa în Sine.” Isus nu a avut nevoie de 
mai multă viaţă din partea lui Dumnezeu; El avea viaţa lui 
Dumnezeu în Sine. Dar aminteşte‑ţi versetul tematic care 
spune: „Eşti complet în El,” ceea ce înseamnă că şi tu ai 
primit tot ce are El.

Ai primit abilitatea, înţelepciunea, cunoaşterea 
şi gloria Lui şi ai fost făcut un asociat al dumnezeirii (2 
Petru 1:4). Nu este de mirare că apostolul Ioan spune în 
1 Ioan 4:17: „... cum este El, aşa suntem şi noi în această 
lume.” Glorie lui Dumnezeu!

Ioan 5:1‑9 & 1 Împăraţi 16

Coloseni 3:1‑4:1 & Isaia 50‑51

Coloseni 1:19; Coloseni 2:9‑10; 1 Corinteni 3:16



Versetul temati c evidenţiază trei elemente 
esenţiale pentru construirea unei vieţi de 

succes: înţelepciunea, înţelegerea (priceperea) şi 
cunoaşterea. Se spune că o „casăˮ este construită cu 
înţelepciune; casa din verset poate simboliza viaţa ta, 
afacerile tale, cariera ta, familia ta sau orice alt lucru 
pe care ţi‑l doreşti . Aşadar, odată construită, casa este 
întărită prin înţelegere; şi abia apoi o poţi îmbogăţi prin 
cunoaştere. 

Înţelepciunea este discernământul cunoaşterii, 
este inspiraţie în descoperirea tainelor vieţii. Biblia spune 
în Proverbe 4:7 că înţelepciunea este cea mai importantă, 
este capitalul de care ai nevoie pentru a obţine tot ceea 
ce vrei în viaţă: „Înţelepciunea este cea mai importantă; 
de aceea dobândeşte înţelepciunea şi, cu orice preţ, 
dobândeşte priceperea!” (versiunea NTR). 

Observaţi că Biblia nu se limitează doar la 
obţinerea înţelepciunii, ci merge mai departe spunând: 
„dobândeşte înţelepciunea şi, cu orice preţ, dobândeşte 
priceperea.ˮ Priceperea spirituală este la fel de 
importantă ca înţelepciunea în construirea unei vieţi de 
succes. Poţi avea înţelepciunea necesară de a începe un 

TREI FACTORI IMPORTANŢI 
PENTRU SUCCES

11 VINERI

Prin înţelepciune este zidită o casă; şi 
prin înţelegere este întemeiată; şi prin 
cunoaştere vor fi  încăperile umplute 
cu toate averile preţioase şi plăcute 
(Proverbe 24:3‑4, versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat Duhul înţelepciunii, 
al priceperii şi al cunoaşterii. Sunt umplut chiar acum de 
cunoştinţa voii Tale, în toată înţelepciunea şi priceperea 
spirituală, ca să acţionez cu excelenţă în viaţă, în Numele 
lui Isus. Amin.

proiect, dar ai nevoie de pricepere să îl pui în aplicare, 
iar apoi de cunoaştere pentru a progresa şi a merge din 
slavă în slavă. 

În Coloseni 1:9, Duhul Sfânt S‑a rugat prin 
apostolul Pavel ca noi să ne umplem de cunoştinţa voii 
lui Dumnezeu, în toată înţelepciunea şi înţelegerea 
spirituală. În acest caz, este vorba despre o cunoaştere 
exactă sau deplină a lui Dumnezeu. Prin acest tip de 
cunoaştere, viaţa ta va fi glorioasă: viaţa ta (casa ta din 
versetul tematic) va fi plină de bogăţie şi de bucurie. 

Înţelepciunea, înţelegerea şi cunoaşterea merg 
împreună. Ai nevoie de toate trei pentru a fi eficient şi 
pentru a avea viaţa extraordinară de succes, de stăpânire, 
de victorie şi de excelenţă pe care Dumnezeu a rânduit‑o 
pentru tine.

Ioan 5:10‑18 & 1 Împăraţi 17‑18

Coloseni 4:2‑18 & Isaia 52‑53

Coloseni 1:9‑10; Proverbe 8:1‑14



În viaţă te confrunţi cu multe greutăţi. În Ioan 
16:33, Isus a spus: „... în lume veţi avea necazuri, 

dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Nu contează în 
ce fel de situaţie te afl i; trebuie să acti vezi puterea 
extraordinară dată de Dumnezeu şi să înfrunţi necazurile, 
proclamându‑ţi credinţa. Credinţa ta este cea care câşti gă 
biruinţă asupra lumii.  

Cu toate acestea, credinţa care nu este exprimată, 
nu va birui. În capitolul al doilea al epistolei lui Iacov, 
versetele 17 şi 26 spun că în lipsa faptelor, credinţa nu 
are niciun efect: „După cum trupul fără duh este mort, 
tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă” (Iacov 2:26). 
Arată‑ţi credinţa prin cuvinte şi prin fapte. Un exemplu 
potrivit este cazul orbului Barti meu din Marcu 10:46‑52, 
care a strigat de mai multe ori către Isus, rugându‑L să îl 
vindece. Te‑ai fi  aşteptat ca Domnul să îl vindece imediat, 
dar nu aşa au decurs lucrurile. 

Când Isus a venit în faţa orbului, L‑a întrebat: „Ce 
vrei să îţi fac?ˮ Deşi Domnul a văzut că omul era orb, a 
fost nevoie ca acesta să îşi manifeste credinţa.

Când studiezi lucrarea lui Isus, descoperi că El a 
dorit întotdeauna ca oamenii să îşi exprime credinţa. 

CREDINŢA TA ÎŢI                             
ASIGURĂ VICTORIA

12 SÂMBĂTĂ

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

lumii este credinţa noastră                                                                                  
(1 Ioan 5:4).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu! În Cristos am obţinut victoria; am 
biruit lumea, sistemele şi economiile ei. Galopez într‑o nesfârşită 
paradă a victoriei. Prin mine, cunoştinţa despre Cristos creşte 
pretutindeni; victoriile mele prin credinţă răspândesc în orice loc 
mireasma cunoştinţei Lui. Şi pe măsură ce trăiesc în Cuvântul lui 
Dumnezeu, sunt ghidat şi inspirat de înţelepciunea Lui să împlinesc 
voia Sa desăvârşită pentru mine, în Numele lui Isus. Amin. 

Aşadar, când orbul I‑a spus: „să capăt vederea,” Domnul 
l‑a vindecat. Nu te lamenta şi nu îţi deplânge starea în 
faţa lui Dumnezeu; exprimă‑ţi credinţa! 

Isus a zis că dacă ai credinţă cât un grăunte de 
muştar, poţi obţine orice şi nimic nu este imposibil pentru 
tine (Matei 17:20). Iar tu ai deja credinţă, deoarece 
Biblia spune că Dumnezeu i‑a dat fiecăruia o măsură de 
credinţă (Romani 12:3). Acţionează pe baza Cuvântului 
lui Dumnezeu. Când te rogi, bucură‑te, ştiind că ai primit 
ce îţi doreşti. Aceasta este credinţa adevărată! 

Dumnezeu nu este atât de preocupat de provocările 
care îţi ies înainte, din moment ce ştie că te‑a făcut deja 
un învingător. În 1 Ioan 4:4, Biblia spune: „Voi, copilaşilor, 
sunteţi din Dumnezeu şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este 
în voi este mai mare decât cel ce este în lume.ˮ Bucură‑te, 
victoria este deja a ta! Aleluia!

Ioan 5:19‑27 & 1 Împăraţi 19

1 Tesaloniceni 1:1‑2:16 & Isaia 54‑56

1 Ioan 5:4‑5; Marcu 11:22‑24



Fiind născut din nou, chemarea lui Dumnezeu 
asupra vieţii tale este o chemare care te 

onorează. Biblia spune: „Căci mulţi sunt chemaţi, 
dar puţini sunt aleşi” (Matei 22:14). Eşti  printre aleşii 
Domnului. Nu respinge chemarea lui Dumnezeu asupra 
vieţii tale, deoarece este unica asigurare pentru viitorul 
tău.

În zilele noastre, mulţi caută onoarea în locuri 
greşite. În Evrei 5:4, Biblia spune: „Nimeni nu îşi ia cinstea 
aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, 
cum a fost Aaron.” Numai Domnul te cheamă la cinste, la 
onoare. Indiferent ce fel de onoare încerci să obţii pentru 
ti ne însuţi dintr‑o parte sau din alta, nu va funcţiona; nu 
te poţi onora pe ti ne însuţi.

Adevărata onoare constă în a‑I sluji Domnului, 
în a trăi pentru El şi în a onora ceea ce onorează El! 
Fii întotdeauna bucuros şi plin de mulţumire pentru 
oportunităţile pe care ţi le oferă El pentru slujire şi nu le 
trata cu superfi cialitate, deoarece întreaga ta viaţă este 
despre această chemare.

Dacă faptele tale nu sunt pe măsura chemării lui 
Dumnezeu, în cele din urmă, toate vor fi  în zadar. Singurul 

O CHEMARE                                                        
LA ONOARE

13 DUMINICĂ

Şi pe aceia pe care i‑a hotărât mai 
dinainte, i‑a şi chemat; şi pe aceia 
pe care i‑a chemat, i‑a şi socoti t 

neprihăniţi; iar pe aceia pe care i‑a 
socoti t neprihăniţi, i‑a şi proslăvit                                                    

(Romani 8:30).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că m‑ai onorat cu o 
chemare sfântă. Pe măsură ce mă dedic studierii Cuvântului 
Tău şi rugăciunii, aflu tot mai mult cum să‑mi împlinesc 
destinul în Tine într‑un mod ireproşabil. Nu‑mi va aluneca 
piciorul, pentru că aud vocea Ta care mă îndrumă în voia 
Ta desăvârşită, în Numele lui Isus. Amin.

lucru care contează pentru Dumnezeu este chemarea 
Lui pentru viaţa ta şi modul în care o împlineşti. Toată 
onoarea pe care o ai şi ai putea‑o primi vreodată depinde 
de această chemare. 

Acordă atenţie Cuvântului lui Dumnezeu şi chemării 
Lui asupra vieţii tale ca să o împlineşti. Ia acum decizia 
de a urma îndemnurile Duhului Sfânt, nu imboldurile 
firii tale pământeşti sau ale lumii, nici dorinţele tale 
personale. Slujeşte‑I Domnului cu adevărat, din toată 
inima, iar El îţi va umple viaţa cu frumuseţe, cu har, cu 
slavă şi cu onoare. Aleluia!

 

Ioan 5:28‑32 & 1 Împăraţi 20

1 Tesaloniceni 2:17‑3:13 & Isaia 57‑58

2 Timotei 2:20‑21; Evrei 3:1‑2; 1 Petru 2:9



Când vine vorba de fi nanţele tale, trebuie să 
înţelegi că Domnul este sursa ta; în caz contrar, 

te vei lupta din greu să răzbaţi din punct de vedere 
fi nanciar. În calitate de moştenitor al lui Dumnezeu şi de 
co‑moştenitor cu Cristos, este bine să şti i că tu ai acces la 
resurse nesfârşite; aşadar, niciodată nu ar trebui să gândeşti  
sau să vorbeşti  în termeni de lipsă. Conşti enti zează această 
aprovizionare specială care nu este asigurată de oameni, 
de angajatorul tău sau de guvern, ci chiar de Dumnezeu. 
Sistemul Lui de aprovizionare este non‑stop. Însă, dacă te 
focalizezi asupra oamenilor sau a salariului tău, sistemul 
omenesc poate eşua deseori.

Mulţi au trecut prin situaţii deprimante deoarece 
„sursa” lor a dat faliment, iar aprovizionarea s‑a oprit; 
însă sistemul de aprovizionare al lui Dumnezeu este 
diferit. Gândeşte‑te la Ilie, căruia Dumnezeu i‑a spus să se 
îndepărteze de Ahab şi să se ascundă lângă pârâul Cherit, 
de unde avea să bea apă şi unde Dumnezeu le poruncise 
corbilor să îi aducă mâncare dimineaţa şi seara.

Cu toate acestea, după un ti mp, pârâul a secat, 
pentru că era secetă în ţară (1 Împăraţi 17:7). Imaginează‑ţi 
că, dacă Ilie şi‑ar fi  îndreptat încrederea şi atenţia asupra 
corbilor şi a pârâului Cherit şi nu înspre Dumnezeu, 
probabil că ar fi  căzut în depresie când pârâul a secat. 

SISTEMUL DE APROVIZIONARE                      
AL LUI DUMNEZEU

14 LUNI

Îmi ridic ochii spre munţi… De unde‑mi 
va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la 

Domnul, care a făcut cerurile şi pământul 
(Psalm 121:1‑2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi suplineşti din belşug 
orice nevoie potrivit cu bogăţia Ta în slavă în Isus Cristos. 
Tu eşti sursa mea; bogăţia şi onoarea vin doar de la Tine. 
Dumnezeiasca Ta putere mi‑a dăruit tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia. Sunt conectat la sistemul Tău de aprovizionare 
nonstop, în Numele lui Isus. Amin.

Însă atunci, Dumnezeu i‑a poruncit unei văduve din 
Sarepta să aibă grijă de el (1 Împăraţi 17:9). Acest lucru 
ar trebui să îţi spună ceva: nu te mai concentra asupra 
oamenilor, a serviciului sau a afacerilor, deoarece acestea 
nu sunt decât nişte mijloace de binecuvântare. Dumnezeu 
este sursa ta; concentrează‑te asupra Lui, deoarece El este 
Cel care alege prin ce mijloace să te binecuvânteze.

Dacă, spre exemplu, furnizorul de servicii TV prin 
cablu sau prin satelit te deconectează, indiferent de ce 
canal vrei să urmăreşti, nu va funcţiona. Dumnezeu este 
„furnizorul tău de servicii”; de aceea, concentrează‑te 
asupra Lui şi nu asupra „canalelor.ˮ El organizează lucrurile 
în favoarea ta şi Se asigură că umbli întotdeauna în belşug.

Utilizează Cuvântul lui Dumnezeu când vine vorba 
de venitul tău. În Psalmi 23:1, David spune: „Domnul 
este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.” Tu ai 
acces nelimitat la bogăţiile inepuizabile ale lui Dumnezeu. 
Aleluia!

Ioan 5:33‑47 & 1 Împăraţi 21

1 Tesaloniceni 4:1‑18 & Isaia 59‑60

1 Corinteni 8:6; 2 Corinteni 9:8‑11; Psalmul 121:1‑2



 Creează un impact global cu 

d e  c a m p a n i i  d e  d i s t r i b u i r e  m a s i v ă

   Foarte multe lucruri se întâmplă anul acesta în 
cadrul campaniilor de distribuire masivă. Multe astf el 
de campanii au binecuvântat deja viaţa a milioane de 
oameni din lumea întreagă. Iar din luna septembrie 
vor reîncepe campaniile ReachOut în Africa de Sud, în 
Nigeria şi în multe alte locuri. 
 Organizarea unei campanii de distribuire masivă 
este ca aruncarea unui năvod pentru o captură mare. 
Astf el vesti m Evanghelia în diferite ţări şi comunităţi. 
Vino alături de noi în această acţiune de organizare 
a 1000 de campanii de distribuire masivă în diferite 
naţiuni şi oraşe în acest important sezon de seceriş!  
  
 Poţi să ne ajuţi să realizam aceasta prin:
• Parti ciparea efecti vă la aceste campanii de distribuire 
masivă a Rapsodiei Realităţilor.
• Sponsorizarea unor astf el de campanii în oraşul tău, în 
ţara ta, sau în alte ţări, cu ocazii speciale, în parti cular 
sau în grup.

 Pentru mai multe informaţii despre modul în 
care te poţi implica, te rugăm să apelezi următoarele 
numere de telefon: +234 802 501 3846, +234 1 888 8186, 
sau să trimiţi un email la adresa: reachoutcampaigns@
loveworld360.com  



N
O

T
E

NOTE



Fiecare creşti n este chemat de Dumnezeu şi 
are un desti n divin de împlinit, însă aceasta nu 

înseamnă că toţi trebuie să ne încadrăm în una dintre cele 
cinci categorii ale lucrării – apostoli, profeţi, evanghelişti , 
pastori sau învăţători, ci înseamnă că fi ecare dintre noi 
este chemat să împlinească o slujbă în cadrul Evangheliei.

Isus a zis în Marcu 16:15: „… Duceţi‑vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” 
Uniunea pe care o ai cu Cristos şi parteneriatul tău cu 
El în lucrarea Evangheliei reprezintă cel mai important 
lucru de pe faţa pământului; mai important decât orice 
lucru pe care banii îl pot cumpăra. 

De aceea este esenţial să Îl cunoşti  pe El cu adevărat 
şi Îl slujeşti  cu duhul tău. Întreaga ta viaţă ar trebui să se 
concentreze asupra împlinirii desti nului pe care El ţi l‑a 
dat, fi indu‑I plăcut în orice lucru. În Evrei 11:26, Biblia 
spune acelaşi lucru despre Moise: „El socotea ocara lui 
Cristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, 
pentru că avea ochii pironiţi spre răsplăti re.”

Moise nu a trăit în aceeaşi perioadă cu Isus, dar a 
avut o revelaţie a chemării Sale divine. Prin el, Dumnezeu 
a eliberat (mântuit) copiii lui Israel din Egipt. Domnul 
contează pe ti ne; El ţi‑a încredinţat Evanghelia slavei Lui 

ÎMPLINEȘTE-ŢI DESTINUL
15 MARŢI

Şi spuneţi lui Arhip: „Ia seama 
să împlineşti  bine slujba pe 
care ai primit‑o în Domnul”                                                       

(Coloseni 4:17).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Trăiesc pentru cauza Evangheliei; inima mea bate cu 
pasiune pentru câştigarea sufletelor pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu. Zelul pentru Evanghelie şi pentru extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu mă mistuie; şi prin puterea 
Duhului Sfânt, împlinesc această chemare în mod glorios, 
schimbând viaţa oamenilor cu Evanghelia, în Numele lui 
Isus. Amin.

şi te‑a chemat la slujba împăcării. În 2 Corinteni 5:18‑19, 
Biblia spune: „… şi toate lucrurile acestea sunt de la 
Dumnezeu, care ne‑a împăcat cu El prin Isus Cristos şi 
ne‑a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu 
era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le 
în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă 
propovăduirea acestei împăcări.ˮ

Împlineşte şi tu chemarea Lui de a câştiga suflete 
şi de a trăi pentru El indiferent de circumstanţe, preţuind 
această chemare mai mult decât toate comorile acestei 
lumi.

Ioan 6:1‑14 & 1 Împăraţi 22

1 Tesaloniceni 5:1‑28 & Isaia 61‑63

1 Corinteni 15:58; Evrei 11:24‑26



În fi ecare zi, ne confruntăm cu diferite ocazii de a fi  
ofensaţi. Biblia spune că astf el de prilejuri de ofensă vor 
mai veni. Însă chiar dacă oamenii te jignesc sau te rănesc, 
depinde doar de ti ne dacă accepţi sau nu să fi i ofensat.

În Marcu 7, femeia siro‑feniciană a cărei fi ică era 
stăpânită de un duh rău s‑ar fi  putut simţi ofensată de 
cuvintele lui Isus, deoarece, când I‑a cerut ajutorul, 
Domnul a spus: „... nu este bine să iei pâinea copiilor şi 
s‑o arunci la căţei” (Marcu 7:27). 

Femeia ar fi  putut răspunde: „Cum m‑a putut 
asemăna cu un câine, doar pentru că I‑am cerut 
ajutorul? Aşa vorbeşte El cu oamenii?” Însă ea era mai 
inteligentă decât atât. Într‑o remarcabilă manifestare de 
smerenie, ea a spus: „... Da, Doamne, dar şi căţeii de sub 
masă mănâncă din fi rimiturile copiilor” (Marcu 7:28). 
După acest răspuns, ea şi‑a primit minunea!

De ce nu s‑a simţit jignită de cuvintele Domnului? 
Deoarece avea inima unui închinător! Asemenea ei, nu 
trebuie să îţi pese nici ţie de modul în care ţi se adresează 
sau te tratează ceilalţi. Pentru ti ne nu trebuie să conteze 
altceva decât dragostea ta pentru Domnul şi dorinţa ta de 
a‑I împlini voia. 

Aminteşte‑ţi întotdeauna că trecerea cu vederea 
a unei ofense este o cinste, îţi măreşte slava. Nu spune: 

REFUZĂ SĂ                                                       
FII OFENSAT

16 MIERCURI

Înţelepciunea îl face pe om răbdător şi 
este o cinste pentru el să uite greşelile 

(Proverbe 19:11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI
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STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru sfătuirea Cuvântului 
Tău. Mă încredinţez cu totul Cuvântului Tău, pentru a umbla 
mereu în neprihănirea Ta, reflectând virtuţile Tale divine în 
mine. M‑ai decorat cu onoarea şi cu demnitatea Împărăţiei 
Tale, iar inima mea este plină de dragoste şi de smerenie. 
Caracterul Tău este revelat în mod continuu în şi prin mine, 
în Numele lui Isus. Amin.

„Nu suport să fiu insultat pentru nici un motiv!” Tu ai 
fost decorat cu onoarea şi cu demnitatea Împărăţiei lui 
Dumnezeu; nimic şi nimeni nu te poate dezonora. 

Aceasta a fost înţelegerea apostolului Pavel atunci 
când a spus: „De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în 
defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru 
Cristos...” (2 Corinteni 12:10). Slavă lui Dumnezeu! 

Ioan 6:15‑21 & 2 Împăraţi 1‑2

2 Tesaloniceni 1:1‑12 & Isaia 64‑66

1 Corinteni 6:7; Proverbe 12:16; 1 Petru 5:6



În calitate de creşti n, este foarte important să 
eviţi relaţiile toxice. Stai departe de oamenii 

care încearcă să îţi corupă duhul cu pesimismul lor, 
deoarece acesta este otrăvitor pentru duhul tău. Biblia 
spune: „… Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” (1 
Corinteni 15:33).

De multe ori, relaţiile tale îţi pot infl uenţa 
producti vitatea. Trebuie să ţii la distanţă lucrurile 
sau oamenii care îţi distrag atenţia şi te împiedică să 
progresezi. Dacă stai în compania unora care bârfesc sau 
se plâng, vei ajunge unde sunt ei. Aşadar, nu „te aşeza 
pe scaunul lor”; fi i diferit. Fii poziti v şi entuziasmat de 
viaţă.

Există diferite moduri prin care Satan pătrunde în 
viaţa oamenilor şi le aduce necazuri; el poate interveni 
prin distrageri, prin infl uenţe greşite sau prin relaţii 
toxice. Aşadar, este important să îţi protejezi duhul de 
tot ce îl poate corupe.

Evită persoanele care împrăşti e zvonuri sau veşti  
proaste şi care văd doar partea negati vă a lucrurilor. Când 
nu te laşi distras, rămâi focalizat şi părtăşia ta cu Duhul 
Sfânt este mai puternică, exact ca în cazul „lămuririi 

EVITĂ                                             
ASOCIERILE NEPOTRIVITE

17 JOI

Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de 
cei ce fac dezbinări şi tulburare 

împotriva învăţăturii pe care 
aţi primit‑o. Depărtaţi‑vă de ei                                                          

(Romani 16:17).



RUGĂCIUNE
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru corectarea şi 
pentru îndrumarea pe care le primesc din Cuvântul Tău. 
Cu ajutorul Duhului Tău Cel Sfânt, identific orice asociere 
care ar putea să‑mi împiedice creşterea în lucrurile 
Duhului şi Îţi mulţumesc că mi‑ai dat încrederea şi curajul 
să le elimin, în Numele lui Isus. Amin.

aurului,” ce presupune separarea şi îndepărtarea 
impurităţilor rămase după procesul de topire, pentru a 
obţine frumuseţea acestui metal preţios în stare pură. 

Pe măsură ce identifici şi elimini sursele 
distragerii, viaţa ta devine din ce în ce mai înălţătoare. 
Astfel devii un model de perfecţionare şi de bunăstare 
pentru ceilalţi. Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 6:22‑29 & 2 Împăraţi 3

2 Tesaloniceni 2:1‑17 & Ieremia 1‑2

1 Corinteni 5:11; 1 Corinteni 15:33‑34; Proverbe 14:7



Versetul temati c nu se referă la cât de bine se 
potrivesc cererile noastre cu voia Tatălui, ci se 

referă, mai degrabă, la obţinerea unei audienţe la Tatăl; 
dacă te rogi aşa cum Îşi doreşte El să te rogi şi ceri ce Îşi 
doreşte El să ceri, vei fi  ascultat. 

Dumnezeu are voia Lui — ti parul sau planul Lui — 
pentru rugăciune. El Îşi doreşte să te rogi în Numele lui 
Isus; altf el, nu vei fi  auzit, chiar dacă strigi zi şi noapte. 

Aminteşte‑ţi de cei doi orbi din Matei 9, care L‑au 
urmat pe Isus, strigând: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” 
(Matei 9:27). Isus nu le‑a răspuns. Ei au conti nuat să 
strige, însă Isus nu a spus nimic. În cele din urmă, El i‑a 
întrebat: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” şi ei au zis: 
„Da, Doamne!” (Matei 9:28).

Biblia spune: „Atunci S‑a ati ns de ochii lor şi a zis: 
«Facă‑vi‑se după credinţa voastră!»” (Matei 9:29) şi a 
plecat. Poate te gândeai că, de vreme ce strigau atât de 
insistent către El, Domnul urma să le răspundă imediat, 
însă nu a fost aşa; El este impresionat de credinţa ta, nu 
de lacrimile tale.

Cu altă ocazie, o femeie striga în urma Domnului 
până când ucenicii, deranjaţi, I‑au spus: „Dă‑i drumul, 
căci strigă după noi” (Matei 15:23). Isus a ignorat‑o 
până când aceasta s‑a oprit din plâns şi I S‑a închinat 

EL RĂSPUNDE LA CREDINŢĂ
18 VINERI

Îndrăzneala pe care o avem la El este că, 
dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă 

(1 Ioan 5:14).
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PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru privilegiul şi pentru 
oportunitatea rugăciunii. Voia Ta este revelată în duhul 
meu, prin Cuvântul Tău. Am încredere în dragostea ta şi 
în puterea Ta care acţionează în mine, în Numele lui Isus. 
Amin.

(Matei 15:25). Nu contează cât de mult plângi sau strigi, 
important este să împlineşti Cuvântul lui Dumnezeu.

Poţi plânge în închinare şi în părtăşie, îndreptându‑ţi 
emoţiile spre Dumnezeu; aceasta este în regulă. Dar nu 
te aştepta ca Domnul să răspundă atunci când, în loc să 
îţi exprimi credinţa, plângi de durere, din cauza unei boli, 
sau a necazurilor cauzate de meseria ta sau de afacerea 
ta.

Trebuie să cunoşti Cuvântul Lui, pentru că acesta îţi 
dezvăluie voia Lui. Cu cât vorbeşti mai mult în alte limbi 
şi studiezi Scriptura, cu atât ţi se dezvăluie mai mult voia 
Lui. Slavă Domnului! 

Ioan 6:30‑40 & 2 Împăraţi 4

2 Tesaloniceni 3:1‑18 & Ieremia 3‑4

1 Petru 3:12; Romani 8:26‑27; Luca 12:32



Adesea, când oamenii citesc cuvintele subliniate 
din acest verset temati c, cred că epitropii şi 

îngrijitorii se referă doar la conducătorii umani, însă, 
printre ei, se numără şi îngerii. Ei te protejează şi te 
supraveghează, ca să se asigure că totul este bine în ceea 
ce te priveşte şi Îi raportează Tatălui. Cu toate acestea, 
când un creşti n umblă în fi rea pământească şi acţionează 
împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, îngerii au dreptul să 
folosească nuiaua certării.

În Evanghelia după Luca, Biblia descrie vizita 
arhanghelului Gavril la Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul. 
Îngerul îi spune că va avea un fi u, însă Zaharia se îndoieşte, 
zicând: „… Din ce voi cunoaşte lucrul acesta? Fiindcă eu 
sunt bătrân, şi nevastă‑mea este înaintată în vârstă?” 
(Luca 1:18). 

Acest răspuns l‑a mâniat pe înger, iar Zaharia a 
fost pedepsit, rămânând mut până la naşterea fi ului său. 
Îngerul l‑a disciplinat pentru că a îndrăznit să se îndoiască 
de cuvintele lui. Îngerii ne slujesc; împlinesc lucrări pentru 
noi, însă au şi autoritatea de a acţiona atunci când este 
cazul. 

SPOREȘTE LUCRAREA               
ÎNGERILOR ÎN VIAŢA TA

19 SÂMBĂTĂ

Dar, câtă vreme moştenitorul este 
nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte 
cu nimic de un rob, măcar că este stăpân 
pe tot. Ci este sub epitropi şi îngrijitori, 
până la vremea rânduită de tatăl său 

(Galateni 4:1‑2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Cuvântul Tău mă întăreşte, iar înţelepciunea 
Ta este văzută în umblarea mea zilnică, pe măsură ce alerg 
să câştig premiul chemării înalte a lui Dumnezeu în Cristos 
Isus. Umblu în neprihănire şi în sfinţenie autentică, iar tot 
ce vreau este să‑Ţi fiu pe plac în toate lucrurile, în Numele 
lui Isus. Amin.

Iată de ce, în calitate de creştin, trebuie să fii atent 
de‑a lungul vieţii. Refuză să fii nepoliticos, mândru sau 
arogant. Nu ignora autoritatea şi instrucţiunile divine. 
Îngerii dezaprobă astfel de lucruri. Biblia ne spune 
în mod explicit să respectăm autoritatea, din pricina 
îngerilor. Mulţi se confruntă cu anumite provocări în 
viaţa lor deoarece umblă pe calea opusă Cuvântului lui 
Dumnezeu. Până când nu vor face o schimbare în viaţa 
lor, nu vor găsi nicio soluţie.

Umblă în înţelepciunea lui Dumnezeu şi acţionează 
conform Cuvântului Său. Cinsteşte‑i şi onorează‑i pe cei 
pe care Domnul i‑a aşezat deasupra ta să te înveţe şi să 
te crească din punct de vedere spiritual. Grăbeşte‑te să 
împlineşti instrucţiunile spirituale. Umblă în dragoste. 
Toate acestea îţi vor întări eficienţa spirituală şi vor 
intensifica lucrarea îngerilor în viaţa ta.

Ioan 6:41‑51 & 2 Împăraţi 5

1 Timotei 1:1‑20 & Ieremia 5‑6

Luca 1:11‑20; Evrei 1:7



În lumea de astăzi, oamenii sunt foarte 
preocupaţi de ceea ce mănâncă. Unii au 

o alimentaţie corectă şi au grijă de sănătatea lor, 
în timp ce alţii preferă mâncarea nesănătoasă, 
punându‑şi sănătatea în pericol. Şi din punct de 
vedere spiritual, este la fel. În calitatea de creştin, 
trebuie să te hrăneşti cu informaţii corecte. Trebuie 
să îşi alimentezi credinţa din Cuvântul lui Dumnezeu, 
chiar dacă unii preferă să îşi alimenteze mai de grabă 
temerile, acordând atenţie informaţiilor greşite sau 
toxice.

Cuvântul lui Dumnezeu este hrana duhului 
uman. Isus spune: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, 
ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeuˮ 
(Matei 4:4). În timp ce Cuvântul lui Dumnezeu dă viaţă 
duhului uman – umplându‑l de credinţă, de speranţă 
şi de dragoste – cuvintele  rele îl otrăvesc şi îl distrug. 

Efectul alimentării cu informaţii greşite nu 
poate observat imediat în viaţa unui creştin; însă, în 
timp, o astfel de persoană devine din ce în ce mai 
slabă din punct de vedere spiritual şi, încet‑încet, îşi 
pierde interesul pentru activităţile spirituale. Apoi, 

HRĂNEȘTE-ŢI CREDINŢA,                        
NU TEMERILE

20 DUMINICĂ

Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Este 
scris: «Omul nu trăieşte numai 
cu pâine, ci cu orice cuvânt care 

iese din gura lui Dumnezeu»”                                                 
(Matei 4:4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru oportunitatea de a auzi 
şi de a primi Cuvântul Tău. Pasiunea mea pentru Cuvântul 
Tău creşte, producând credinţă, cunoaştere şi bucurie în 
duhul meu. Aşadar, înţelepciunea Ta acţionează în mine, 
în Numele lui Isus. Amin.

viaţa i se schimbă complet şi devine foarte diferită 
de planul iniţial al lui Dumnezeu. 

Acordă atenţie informaţiilor corecte. 
Întăreşte‑ţi şi energizează‑ţi duhul cu Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a avea întotdeauna succes. Forţa 
vieţii se află în duhul tău; pe măsură ce îţi hrăneşti 
duhul cu Scriptura, vei aduce în fiinţă toate lucrurile 
bune pe care ţi le doreşti în viaţă. Isus spune: „Omul 
bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii 
lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea 
a inimii lui” (Matei 12:35).

Ioan 6:52‑60 & 2 Împăraţi 6

1 Timotei 2:1‑15 & Ieremia 7‑8

Faptele Apostolilor 20:32; 1 Petru 2:2; Coloseni 3:16



Duhul uman este infl uenţat de trei factori importanţi: 
principiile, relaţiile şi acţiunile. Aceşti  factori îţi 

controlează planurile, scopurile şi căutările în viaţă. Ceea ce vei 
fi  în viaţă depinde de aceşti  trei factori, într‑un fel sau în altul.

Acum, haidem să îi examinăm pe rând, începând cu 
principiile. Un principiu este o lege morală, o convingere sau o 
afi rmaţie care controlează, infl uenţează sau explică modul de 
comportament al unei persoane sau al unei societăţi. Explică 
de ce sau cum anumite lucruri funcţionează sau se întâmplă 
aşa în mod curent.

Oamenii pot avea propriile lor principii, pe care şi le‑au 
creat conşti ent sau inconşti ent, ca indivizi. Uneori, aceste 
principii provin din familia sau din societatea în care au crescut. 
De exemplu, unii oameni nu cred în Dumnezeu din cauza 
anumitor idei din mintea lor, sau a unor principii pe care le‑au 
preluat de la cei din jur şi care acum le guvernează viaţa. Fie 
că sunt sau nu conşti enţi de acest lucru, aceste principii le vor 
decide desti nul.

Al doilea factor este format din relaţii. Sunt mai multe 
ti puri de relaţii: biologice, geografi ce, emoţionale, spirituale, 

PRINCIPII,                                           
RELAŢII ȘI ACŢIUNI

21 LUNI

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu 
şi lucrător, mai tăietor decât orice 

sabie cu două tăişuri: pătrunde 
până acolo că desparte sufl etul 

şi duhul, încheieturile şi măduva, 
judecă simţirile şi gândurile inimii                                                                 

(Evrei 4:12).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Pe măsură ce meditez la Cuvântul lui Dumnezeu, acesta se 
îmbină cu duhul meu, producând în mine mesajul pe care 
îl poartă. Mă aflu întotdeauna sub stăpânirea Cuvântului 
Său şi sub călăuzirea Duhului Sfânt. Astfel, duhul meu este 
energizat pentru victorie, în Numele lui Isus. Amin.

etc. Familia din care provii, cei care trăiesc în jurul tău – asocierea 
ta cu ei în fiecare zi – are influenţă profundă asupra vieţii tale. 
Acest lucru include relaţiile tale cu prietenii tăi, cei care te fac 
fericit sau trist, relaţia ta cu Dumnezeu sau cu diavolul, după 
caz. Toate acestea, fie că erai conştient de acest lucru înainte 
sau nu, ţi‑au afectat deja viaţa pozitiv sau negativ.

În ultimul rând, acţiunile tale sunt un factor decisiv. Nu 
mulţi realizează faptul că acţiunile lor au consecinţe. Poate faci 
ceva azi şi te gândeşti: „Ei bine, am făcut deja acel lucru; s‑a 
terminat, hai să trecem mai departe.” Însă nu este vorba doar 
despre acum; este vorba despre impactul pe care o acţiune îl 
poate avea asupra restului vieţii tale.

În toate acestea, aplică înţelepciunea lui Dumnezeu. 
Lasă Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt să‑ţi modeleze 
principiile şi să îţi ghideze acţiunile. În versetul tematic citim 
despre puterea şi eficienţa Cuvântului lui Dumnezeu. El are 
capacitatea de a elimina tot ce nu este conform planului şi 
scopului lui Dumnezeu pentru viaţa ta, fie că este vorba despre 
un principiu, despre o relaţie sau despre o acţiune. Slavă lui 
Dumnezeu!

Ioan 6:61‑71 & 2 Împăraţi 7‑8

1 Timotei 3:1‑16 & Ieremia 9‑10

Faptele Apostolilor 20:32; 2 Timotei 3:14‑17



 Bucură‑te de învăţături nelimitate din Cuvântul 
lui Dumnezeu cu noua aplicaţie a Rapsodiei Realităţilor 
pentru telefon mobil Rhapsody of Realiti es Daily 
Devoti onal App 3.0!

 În versiunea 3.0, poţi să studiezi Cuvântul lui 
Dumnezeu într‑un mod mai ingenios şi să îţi contorizezi 
citi rea zilnică folosind planurile automate de citi re. 
În plus, poţi să îţi organizezi arti colele, versetele şi 
cărţile favorite în cadrul aplicaţiei. Poţi să îţi salvezi 
automat noti ţele şi să îţi sincronizezi achiziţiile pe toate 
dispoziti vele tale folosinf un singur cont. 

 Aplicaţia pentru telefon mobil Rhapsody of 
Realiti es Daily Devoti onal App 3.0 îţi oferă toate aceste 
facilităţi şi multe altele! Acum poţi avea o experienţă 
mai bogată cu Devoţionalul zilnic numărul 1 mondial 
chiar şi când eşti  în deplasare. 

Disponibilă pe platf ormele Google Play şi App Store.

Pentru mai multe informaţii, vizitează site‑ul www.
rhapsodyofrealiti es.org/app sau trimite un email pe 
adresa rhapsodyappsupport@rapsodybible.org 

Aplicaţia de telefon mobil

RHAPSODY OF REALITIES
DAILY DEVOTIONAL 
App 3.0
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Versetul temati c ne moti vează şi ne instruieşte în 
acelaşi ti mp. Ne dezvăluie ce ti p de mentalitate 

trebuie să ai atunci când te confrunţi cu adversităţi. În 2 
Timotei 3:12 Biblia spune: „De altf el, toţi cei ce voiesc să 
trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor fi  prigoniţi.”

Atunci când eşti  efi cient în lucrurile lui Dumnezeu, cu 
siguranţă se vor găsi oameni care să te criti ce sau care să 
spună lucruri rele despre ti ne. Cu toate acestea, trebuie să 
rămâi netulburat. Refuză să le permiţi criti cilor sau faptelor 
lor răutăcioase să îţi sti ngă zelul pentru Domnul şi pentru 
lucrarea Lui. Rămâi concentrat şi înfl ăcărat pentru Domnul, 
conti nuând să faci ceea ce El te‑a chemat să faci.

Tu eşti  ca o cetate zidită pe stâncă ce nu poate fi  
ascunsă (Matei 5:14); ceea ce înseamnă că este normal 
ca tu să atragi atenţia. Chiar dacă unii vor fi  încurajaţi de 
pasiunea ta şi de dedicarea ta pentru Domnul, este posibil 
ca alţii să te dispreţuiască pentru aceasta; însă nu contează. 
Conti nuă să Îl slujeşti  pe Domnul şi nu obosi.

Părerea altora despre ti ne nu contează; trebuie să 
fi i preocupat doar de Domnul şi de ce spune Cuvântul Său 

RĂMÂI STATORNIC ȘI                    
ÎNFLĂCĂRAT PENTRU DOMNUL

22 MARŢI

Dar niciunul dintre aceste lucruri nu 
mă mişcă, nici nu consider a mea 
viaţă de preţ pentru mine însumi, 
aşa încât să îmi termin alergarea 
cu bucurie şi serviciul pe care l‑am 

primit de la Domnul Isus, să adeveresc 
Evanghelia harului lui Dumnezeu                                                    

(Faptele apostolilor 20:24,                  
versiunea Fidela).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Tu eşti totul pentru mine; inima 
mea bate doar pentru a Te cunoaşte mai mult şi pentru 
a Te sluji cu toată viaţa mea. Prin urmare, indiferent de 
adversităţile cu care mă întâlnesc în drumul meu, nu mă 
tulbur, ştiind că în Tine am victoria. Sunt mai mult decât 
biruitor, în Numele lui Isus. Amin.

despre tine. El nu vrea ca tu să te frămânţi în legătură cu 
provocările care vin în calea ta. Ci El spune: „Fraţii mei, să 
priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări” 
(Iacov 1:2).

Ca apostolii din Biserica Primară, bucură‑te de fiecare 
dată când eşti criticat sau persecutat pentru dedicarea ta 
faţă de Isus Cristos. Este o dovadă a faptului că eşti eficient şi 
că faci progrese remarcabile în direcţia chemării Sale pentru 
viaţa ta. Biblia ne spune că, după ce apostolii au fost bătuţi 
şi ameninţaţi, au plecat dinaintea adunării bucurându‑se că 
au fost învredniciţi să fie batjocoriţi pentru Numele lui Isus 
(Faptele apostolilor 5:40‑41).

Chiar şi Domnul Isus a fost criticat de cărturari, de 
farisei şi de saduchei, însă El nu S‑a lăsat influenţat de ei. 
În timp ce tu Îi slujeşti Domnului cu credincioşie, diavolul 
va încerca să stârnească probleme împotriva ta însă, ca 
apostolul Pavel, declară şi tu: „Nici unul dintre aceste 
lucruri nu mă mişcă” şi continuă să avansezi din slavă în 
slavă. Amin.

Ioan 7:1‑10 & 2 Împăraţi 9

1 Timotei 4:1‑16 & Ieremia 11‑12

Isaia 50:7; Faptele Apostolilor 20:18‑24



În versetul temati c, apostolul Pavel a folosit o 
analogie foarte interesantă pentru a descrie 

relaţia noastră cu necredincioşii. El a spus: „Nu vă înjugaţi 
la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi...”

Să dăm un exemplu: când doi boi sunt înjugaţi la 
acelaşi jug pentru a trage plugul, este vorba despre un 
jug „potrivit” sau „echilibrat.” Însă dacă înjugi un cal şi 
un bou la acelaşi jug, acela este un jug „nepotrivit” sau 
„neechilibrat.” Cel mai probabil unul din cei doi va fi  târât 
de celălalt şi va împiedica avansarea primului. Aceasta 
încearcă Pavel să explice.

În calitate de creşti n, tu nu trebuie să te bazezi 
pe cineva care nu este născut din nou ca fi ind cel mai 
puternic aliat al tău sau confi dentul cel mai de încredere; 
aceasta este o asociere greşită, o înjugare inegală sau 
nepotrivită: „... Căci ce legătură este între neprihănire 
şi fărădelege?...” (2 Corinteni 6:14). Creşti nul este 
numit neprihănire, în ti mp ce necreşti nul este numit 
„fărădelege.” Pentru a sublinia şi mai mult această 
diferenţă, necreşti nul este numit întuneric, în ti mp ce 
creşti nul este numit lumină.

Dacă te gândeşti  că această diferenţiere nu este 
sufi cient de puternică, citeşte versetul 15; necreşti nul 

TU AI O                                                      
ALTĂ NATURĂ

23 MIERCURI

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei 
necredincioşi. Căci ce legătură este între 

neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate 
sta împreună lumina cu întunericul?              

(2 Corinteni 6:14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai ales dinainte de 
întemeierea lumii, să fiu sfânt şi fără vină înaintea Ta în 
dragoste, potrivit cu buna plăcere a voii Tale. M‑ai făcut 
lumina lumii; aşadar, strălucesc mai tare ca oricând. Nu 
doar că oamenii sunt atraşi de strălucirea neprihănirii Tale 
în mine, ci sunt aduşi din întuneric la lumină şi în libertatea 
slavei fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

este numit „Belial,” care îl reprezintă pe cel rău, în timp 
ce Biserica, din care faci parte şi tu, este numită Cristos. 
Slavă lui Dumnezeu!

Nu eşti bucuros că ai fost născut din nou? Eşti 
diferit de restul lumii. Tu vezi cu ochii lui Dumnezeu. 
Nutreşti gândurile lui Dumnezeu. Ai trecut dincolo de 
nivelul firesc, carnal, al vieţii. Tu eşti omul lui Dumnezeu, 
purtătorul neprihănirii, slavei şi harului Lui. Tu faci parte 
dintr‑o rasă diferită; rasa divină (2 Petru 1:4).

Biblia spune: „De aceea, ieşiţi din mijlocul lor şi 
despărţiţi‑vă de ei...” (2 Corinteni 6:17). Tu ai fost sfinţit 
de Duhul Sfânt; pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru 
a fi folosit de El; sfânt şi neîntinat.

Acesta este motivul pentru care predicăm 
Evanghelia şi ne rugăm pentru necreştini peste tot în 
lume. Ca şi ei să Îl cunoască pe Dumnezeu şi să intre în 
aceeaşi viaţă glorioasă pe care o avem noi în Cristos. 
Aleluia!

Ioan 7:11‑19 & 2 Împăraţi 10

1 Timotei 5:1‑25 & Ieremia 13‑14

2 Corinteni 6:17‑18; 1 Petru 2:9‑10



Luptele şi stresul prin care trec unii creştini 
nu sunt necesare. Meditează din nou asupra 

versetului tematic; Isus a spus că El a venit ca tu să 
poţi avea viaţa şi să te poţi bucura de ea. Ce încurajare 
minunată!

Înseamnă că fiecare zi din viaţa ta poate fi 
extraordinară, indiferent la ce lucrezi sau cu ce te 
confrunţi. Este o alegere pe care tu trebuie să o faci. 
Mai mult, trebuie să fie în tine o pasiune profundă 
şi intimă de a cunoaşte şi de a înţelege Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Nu vei avea o viaţă minunată doar spunând pur 
şi simplu: „Ei bine, m‑am hotărât să trăiesc o viaţă 
bună,” nu. Nu este vorba despre gândire pozitivă; este 
vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu; despre modul 
în care reacţionezi la acest Cuvânt şi cum îl foloseşti 
în lucrurile simple ale vieţii. Cuvântul lui Dumnezeu 
trebuie să fie temelia ta pentru a avea o viaţă minunată; 
altfel nu vei avea parte de ea.

Isus a spus pilda omului care şi‑a zidit casa pe 
nisip şi a celui ce şi‑a zidit casa pe stâncă. Casa zidită 
pe nisip nu a rezistat presiunilor vieţii, ci s‑a ruinat. 

FUNDAMENTUL TĂU                     
PENTRU O VIAŢĂ DE MĂREŢIE

24 JOI

Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie 
şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să 
aibă viaţă, să se bucure de ea şi s‑o aibă 
din belşug (din plin, până la revărsare) 

(Ioan 10:10, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru viaţa extraordinară 
de neprihănire, de sănătate, de bunăstare şi de victorie pe 
care o am în Cristos. Viaţa mea este zidită de Cuvântul lui 
Dumnezeu şi pe temelia Cuvântului Său; de aceea, sunt 
pe veci biruitor şi Duhul Sfânt îmi dă avantajul în toate 
lucrurile, în Numele lui Isus. Amin.

Însă casa zidită pe stâncă nu a fost afectată de crizele 
vieţii (Matei 7:24‑27).

Fundamentul vieţii tale trebuie să fie solid; 
asigură‑te că este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este 
posibil să ajungi medic doar dorind acest lucru, însă 
fără să studiezi medicina. Tot aşa, pentru a avea 
o viaţă de succes, trebuie să studiezi şi să înţelegi 
principiile vieţii aşa cum sunt ele revelate în Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Biblia spune: „Ca prunci nou născuţi, doriţi 
laptele neprefăcut al Cuvântului, ca să creşteţi prin 
el” (1 Petru 2:2, versiunea Fidela). Aici începe totul: cu 
creşterea în Cuvântul lui Dumnezeu. De acolo, păşeşti 
mai departe în maturitate: „De aceea, să lăsăm 
adevărurile începătoare ale lui Cristos, şi să mergem 
spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou 
temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în 
Dumnezeu” (Evrei 6:1). Aleluia!

Ioan 7:20‑31 & 2 Împăraţi 11‑12

1 Timotei 6:1‑21 & Ieremia 15‑16

Faptele Apostolilor 20:32; 2 Timotei 3:14‑17; Matei 
7:24‑27



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

grecesc „autarkes,” din care derivă cuvântul „autarhie.” 
Autarhia este politi ca de independenţă economică faţă 
de forţele externe; adică a fi  autonom. În 2 Corinteni 9:8 
(versiunea Amplifi cată), vedem că voia lui Dumnezeu 
pentru noi este să umblăm în acest nivel de autonomie: „Şi 
Dumnezeu poate să direcţioneze spre voi orice har (orice 
favoare şi binecuvântare pământească) din abundenţă, 
astf el încât întotdeauna, în orice circumstanţe şi pentru 
orice nevoie să fi ţi autonomi [având îndeajuns pentru a 
nu necesita niciun sprijin şi fi ind aprovizionaţi din belşug 
pentru orice faptă bună şi donaţie caritabilă].” 

Este uşor să accepţi, să crezi şi să înţelegi acest lucru 
atunci când şti i cu adevărat cine este creşti nul. Creşti nul 
este un om nou, în care locuieşte Cristos, iar Cristos 
este totul. Atunci când Îl ai pe Cristos, eşti  complet, ai 
totul deplin (Coloseni 2:10, versiunea NTR); ai ajuns la 
desti naţie. Însă nu mulţi au înţeles acest lucru.

Eu am înţeles acest verset ca adolescent şi m‑am 
hotărât să îl trăiesc cu adevărat în viaţa mea. Am ales să 
umblu în lumina lui. Aceasta a fost viaţa mea de atunci 
încoace. Hotărăşte‑te să trăieşti  în binecuvântări şi în 

INDEPENDENT                                              
DE FORŢE EXTERNE

25 VINERI

Nu zic lucrul acesta având în vedere 
nevoile mele; căci m‑am deprins să fi u 
mulţumit cu starea în care mă găsesc 

(Filipeni 4:11).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia; nu duc lipsă de niciun bine, pentru că toată 
lumea este a mea. Sunt de neclintit, prisosind întotdeauna 
în lucrarea Domnului. Sunt întărit de Duhul Sfânt în omul 
meu dinăuntru şi înving mereu, în Numele lui Isus. Amin.

abundenţă, pentru că aceasta este viaţa pe care ţi‑a 
dat‑o Dumnezeu în Cristos.

Refuză să permiţi circumstanţelor vieţii să dicteze 
răspunsul tău. Trăieşte după Cuvântul lui Dumnezeu. 
Fii absolut independent de circumstanţe, astfel încât, 
indiferent ce se întâmplă, tu să fii întotdeauna pe culme. 
Tu ai devenit o oază de iubire într‑o lume zbuciumată. 
Chiar dacă ar fi haos peste tot în jur, pe tine nu te poate 
atinge; tu progresezi tot timpul şi mergi înainte. Aleluia!

Ioan 7:32‑44 & 2 Împăraţi 13‑14

2 Timotei 1:1‑18 & Ieremia 17‑18

Romani 8:35‑39; 1 Ioan 4:4; 1 Corinteni 3:21‑22



Rugăciunea înseamnă mult mai mult decât 
doar a‑I cere lui Dumnezeu ceea ce ai nevoie. 

Cuvântul „rugăciune” este un termen generic, însă mulţi 
se concentrează doar asupra unuia dintre sinonimele 
sale, care este acela de a cere, sau a face rugăminţi. Însă 
rugăciunea este în primul rând părtăşie cu Tatăl, prin 
Duhul Sfânt.

Prin rugăciune, noi avem privilegiul şi oportunitatea 
de a ne exercita autoritatea în Cristos. Rugăciunea ne 
ajută să acţionăm şi să umblăm conşti enţi de prezenţa Sa 
divină şi să implementăm voia Tatălui pe pământ. Astf el, 
rugăciunea este un exerciţiu foarte important pentru 
duhul uman.

Din cauza înţelegerii incomplete a scopurilor 
rugăciunii şi chiar a unor traduceri biblice mai puţin 
precise, mulţi interpretează greşit pasajul din Marcu 
11:24. De exemplu, unele traduceri sună aşa: „De aceea 
vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi 
că l‑aţi şi primit, şi‑l veţi avea” (versiunea Cornilescu). 
Însă altele, mai precise, redau acest verset astf el: „De 
aceea vă spun: Tot ce doriţi când vă rugaţi, să credeţi că 
veţi primi şi veţi avea” (Marcu 11:24, versiunea Fidela).

RUGĂCIUNEA                               
ÎNSEAMNĂ MAI MULT

26 SÂMBĂTĂ

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot 
felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi 

la aceasta, cu toată stăruinţa, 
şi rugăciune pentru toţi sfi nţii                                        

(Efeseni 6:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Tu eşti îndurător şi blând; gloria Ta 
umple cerurile şi credincioşia Ta ţine în veci. Îţi mulţumesc 
pentru dragostea Ta eternă pentru mine şi pentru părtăşia 
Duhului Sfânt. Mi‑ai înfrumuseţat viaţa cu gloria Ta şi 
pentru aceasta mă închin înaintea Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

În acest verset, Isus ne învaţă puterea credinţei, a 
speranţei şi a dragostei. Tatăl ne iubeşte nespus de mult, 
iar Isus vrea ca noi să avem încredere în dragostea Tatălui. 
În momentul rugăciunii putem fi siguri că dorinţele 
noastre, născute din speranţă, ne sunt împlinite, chiar 
fără să le exprimăm verbal printr‑o  cerere.

Biblia mai spune: „... căci Tatăl vostru ştie de ce 
aveţi trebuinţă, mai înainte ca să‑I cereţi voi” (Matei 
6:8). El îţi cunoaşte inima. De ce ar mai fi nevoie să‑I ceri 
ceva pentru tine însuţi, din moment ce El a spus deja: 
„... toate lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21)? 
Foloseşte timpul de rugăciune pentru a mijloci şi pentru 
scopurile mai înalte ale rugăciunii (părtăşia cu Duhul 
Sfânt, închinare, etc.). 

Ioan 7:45‑53 & 2 Împăraţi 15‑16

2 Timotei 2:1‑26 & Ieremia 19‑22

Romani 8:26‑27; Romani 8:32; Matei 6:31‑33



La întrebarea: „De unde şti i că eşti  mântuit?” 
unii oameni îţi vor răspunde: „Mi‑am mărturisit 

păcatele.” Însă nu acesta este modul prin care Biblia 
spune că vei primi mântuire. Principiul mântuirii implică 
o mărturisire, dar nu a păcatelor, ci a domniei lui Isus 
Cristos asupra vieţii tale. Nicăieri în Biblie nu scrie că, 
dacă îţi mărturiseşti  toate păcatele, vei fi  mântuit. De 
altf el, este posibil oare să îţi aminteşti  toate păcatele pe 
care le‑ai făcut vreodată, şi să le mărturiseşti ?

Tu ai nevoie să fi i născut din nou, să devii o creaţie 
nouă, iar acest lucru are loc atunci când mărturiseşti  cu 
gura ta domnia lui Isus, crezând în inima ta că Dumnezeu 
L‑a înviat din morţi. În Romani 10:9‑10, Biblia spune: 
„Dacă Îl mărturiseşti  deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi 
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L‑a înviat din morţi, 
vei fi  mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire.” Aceasta te aduce în viaţa nouă în Cristos.

Una dintre cele mai impresionante converti ri 
a fost aceea a lui Saul din Tars, consemnată în Faptele 
apostolilor, capitolul 9. Înainte de converti rea sa, Saul 
ducea o campanie severă de persecuţie împotriva Bisericii 

MĂRTURISEȘTE                              
DOMNIA LUI

27 DUMINICĂ

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că L‑a dat pe singurul Lui 

Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică                              

(Ioan 3:16).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat harul să cred şi 
să primesc Evanghelia lui Cristos, care este puterea Ta 
pentru mântuirea tuturor celor care cred. Sunt părtaş 
la experienţa divină, sunt partenerul Tău în aducerea 
celor necredincioşi în viaţa glorioasă de neprihănire! Îţi 
mulţumesc pentru această mare binecuvântare care este 
totodată şi un mare privilegiu, în Numele lui Isus. Amin.

primare, urmărind creştinii de pretutindeni, până când a 
avut o întâlnire personală cu Domnul. În 1 Timotei 1:13, 
el vorbeşte despre modul groaznic în care se purta cu 
creştinii înainte de convertirea sa, numindu‑se un hulitor, 
un prigonitor şi un batjocoritor. Acest om, care a devenit 
mai târziu apostolul Pavel, ne dă principiul mântuirii din 
Romani 10:9‑10.

Eunucul etiopian care a fost condus la mântuire 
de Filip în Faptele apostolilor 8:35‑39 a fost îndemnat să 
îşi mărturisească nu păcatele, ci credinţa în Isus Cristos. 
De aceea, trebuie să‑i ajutăm pe oameni să înţeleagă că 
afirmarea domniei lui Isus Cristos este metoda biblică de 
a primi mântuirea.

Poate citeşti aceste rânduri şi nu ai fost născut 
niciodată din nou. Deschide la pagina de la sfârşit cu 
Rugăciunea mântuirii şi rosteşte acea rugăciune, din 
toată inima.

Ioan 8:1‑11 & 2 Împăraţi 17‑18

2 Timotei 3:1‑17 & Ieremia 23‑25

1 Corinteni 1:18; Romani 1:16‑17; Romani 10:13



Isus Cristos este oglindirea slavei Tatălui şi 
înti părirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3). Iar El ne‑a 

făcut şi pe noi să fi m la fel ca El: oglindirea slavei Sale, 
deoarece, cum este El – slava Tatălui – aşa suntem şi noi 
în lumea aceasta (1 Ioan 4:17).

Isus a spus: „Eu le‑am dat slava pe care Mi‑ai 
dat‑o Tu, pentru ca ei să fi e una, cum şi Noi suntem una” 
(Ioan 17:22). Acest lucru este extraordinar. O, dacă ai trăi 
fi ecare zi conşti ent de acest lucru! În 2 Corinteni 3:18 
Biblia explică mai mult această realitate: „Noi toţi privim 
cu faţa descoperită, ca într‑o oglindă, slava Domnului, 
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în 
slavă, prin Duhul Domnului.”

O oglindă refl ectă orice este pus înaintea ei, iar 
Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă. Imaginea ta pe 
care o refl ectă se numeşte „slava lui Dumnezeu.” Ceea 
ce citi m în Ioan 17:22 este ca şi cum Dumnezeu ţine 
oglinda Sa în faţa ta ca tu să vezi că eşti  părtaş slavei Sale. 

Isus a umblat pe pământ în mod glorios. A trăit 
şi a manifestat slava lui Dumnezeu. A umblat pe ape, a 
potolit furtuna, a destupat urechile surde, a deschis ochii 
orbi, a vindecat picioare paralizate, a restaurat membre 
muti late şi chiar a înviat morţi. Iar noi avem puterea de 

STRĂLUCIREA                                       
GLORIEI LUI

28 LUNI

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea 
aceasta; astf el se face că dragostea 
este desăvârşită în noi, pentru ca să 

avem deplină încredere în ziua judecăţii                 
(1 Ioan 4:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru gloria Ta în viaţa mea. 
Declar că viaţa mea este o manifestare a înţelepciunii 
Tale şi a harului Tău, iar neprihănirea Ta se revelează în 
mine. M‑ai făcut o lumină într‑o lume întunecată, iar 
acum strălucesc peste tot. Am impact în lumea mea cu 
neprihănirea Ta, cu înţelepciunea Ta şi cu dragostea Ta 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin.

a funcţiona la fel, pentru că acelaşi Duh Sfânt care era 
puterea şi esenţa lui Isus locuieşte astăzi în noi.

Acest adevăr te‑a strămutat din clasa oamenilor 
obişnuiţi; acum eşti asociat Dumnezeirii. Dumnezeu 
te‑a ales să vesteşti laudele Lui şi manifeşti slava Lui pe 
pământ: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l‑a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v‑a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Ioan 8:12‑21 & 2 Împăraţi 19‑20

2 Timotei 4:1‑22 & Ieremia 26‑28

1 Petru 2:9; Romani 8:30



 Pregăteşte‑te pentru o extraordinară 
experienţă de studiu cu noua aplicaţie ROR Bible+, 
o interfaţă interacti vă de citi t Biblia care pune la 
dispoziţie facilităţi speciale cum ar fi :

 • Arti cole moti vaţionale
 • Planuri de studiu biblic
 • Resurse de studiu (Biblia în Ebraică 
şi în greacă, dicţionar exti ns ebraic şi grecesc, 
Concordanţa LoveWorld, Concordanţa exti nsă şi 
exhausti vă Strong)
 • Studiu paralel prin împărţirea ecranului şi 
multe altele! 

MAI MULT DECÂT O BIBLIE!
 În plus faşă de facilităţile de notare, 
subliniere, semne de carte, această nouă aplicaţie te 
va abilita să accesezi mai multe versiuni ale Bibliei 
în peste 70 de limbi, pe care le vei putea descărca şi 
uti liza fără a fi  necesară conexiunea la internet!

 Descarcă astăzi aplicaţia ROR Bible+! Este 
necesară pentru orice student al Cuvântului lui 
Dumnezeu! Este disponibilă în magazinele online 
Google Play Store şi App Store.
www.rorbible.plus

Îţi prezentăm

Citește, studiază, meditează, triumfă

Biblia Rapsodia 
Realităţilor                
(ROR Bible)
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Atunci când îţi exprimi dragostea faţă de 
ceilalţi, nu mai contează ce răsplată primeşti 

tu. Motivaţia ta este dragostea ta pentru Dumnezeu şi 
dorinţa de a face voia Sa. Trebuie să umbli în dragoste, 
chiar şi atunci când nu îţi este uşor. Chiar dacă cei pe 
care îi iubeşti te dispreţuiesc, continuă să îi iubeşti. 
Spune‑ţi ţie însuţi: „Voi continua să umblu în dragoste, 
indiferent de circumstanţe.”

În Efeseni 5:2 Biblia spune: „Trăiţi în dragoste, 
după cum şi Cristos ne‑a iubit şi S‑a dat pe Sine 
pentru noi ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros 
lui Dumnezeu.” Pentru a umbla cu Dumnezeu, trebuie 
să iubeşti ca El. În 1 Ioan 4:7‑8 citim: „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.”

Faptul că umbli în dragoste este dovada că Îl 
iubeşti pe Domnul. De aceea, viaţa ta trebuie să fie o 
adevărată strălucire a iubirii divine.

EXPRIMĂ DRAGOSTE                          
INDIFERENT DE CIRCUMSTANŢE

29 MARŢI

Căci ne aducem aminte fără încetare, 
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 

de lucrarea credinţei voastre, de 
osteneala dragostei voastre şi de tăria 
nădejdii în Domnul nostru Isus Cristos                                 

(1 Tesaloniceni 1:3).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, dragă Tată, că m‑ai binecuvântat în toate 
şi m‑ai făcut să trăiesc în abundenţă. M‑ai făcut un canal 
de iubire şi de binecuvântări pentru cei din jurul meu. 
Viaţa mea este expresia dragostei şi a neprihănirii Tale, în 
Numele lui Isus. Amin.

Ajută‑i pe cei din jurul tău să rămână tari în 
credinţă şi fă‑le viaţa mai bună. Eşti chemat să fii o 
binecuvântare pentru lumea în care trăieşti. Chiar 
astăzi caută în mod deliberat ocazii de a exprima 
dragostea lui Dumnezeu.

Ioan 8:22‑32 & 2 Împăraţi 21‑22

Tit 1‑2 & Ieremia 29‑30

Efeseni 5:1‑2; Ioan 13:34; 1 Tesaloniceni 3:12‑13



În 2 Corinteni 8:9, Biblia spune: „Căci cunoaşteţi 
harul Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar că 

era bogat, S‑a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin 
sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” Ce înseamnă acest 
lucru? În primul rând, înţelege că Isus nu a fost niciodată 
sărac din punct de vedere spiritual. De aceea, versetul 
temati c se referă la binecuvântările fi zice, materiale şi 
fi nanciare. Isus a devenit sărac pentru ti ne, ca tu să poţi 
moşteni abundenţa.

Este simplu să înţelegi acest lucru din perspecti va 
lucrării substi tuti ve a lui Cristos. Dumnezeu a transferat 
păcatele noastre asupra lui Isus pe cruce şi a transferat 
neprihănirea Sa asupra noastră, la învierea Sa. Tot 
aşa, Isus a luat asupra Lui sărăcia noastră şi ne‑a făcut 
moştenitori ai abundenţei.

Toată bogăţia şi toate resursele lui Dumnezeu îţi 
aparţin, pentru că Biblia spune: „Şi dacă sunteţi ai lui 
Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă” (Galateni 3:29). Romani 8:17 spune: „Şi 
dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori 
ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Cristos...” 
Citeşte ce spune Domnul în Hagai 2:8: „Al Meu este 
argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oşti rilor.” 

MOȘTENITORI                                               
AI ABUNDENŢEI

30 MIERCURI

Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, 
sunteţi „sămânţa” lui Avraam, 

moştenitori prin făgăduinţă                                                    
(Galateni 3:29).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, conştientizez moştenirea mea în Cristos şi locul 
de măreţie şi de abundenţă în care m‑ai aşezat. Umblu în 
neprihănire, în sănătate şi în victorie, pentru aceasta este 
moştenirea mea în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

Dacă aurul şi argintul din lume sunt ale Lui, atunci sunt şi 
ale tale; crede acest lucru, pentru că este adevărat.

În Psalmul 50:10‑12, El a spus: „Căci ale Mele sunt 
toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu 
miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce 
se mişcă pe câmp este al Meu... căci a Mea este lumea 
şi tot ce cuprinde ea.” Nu este de mirare că în 1 Corinteni 
3:21, El spune: „... toate lucrurile sunt ale voastre.” Cum 
poate cineva să citească acest lucru şi să continue să 
trăiască în sărăcie? Tu deţii lumea şi tot ce este în ea; 
înţelege acest lucru.

Refuză sărăcia şi alege viaţa prosperă şi plină de 
bucurie din Cristos. Nu privi locul tău de muncă sau 
afacerea ta ca sursa resurselor tale pentru a trăi, ci ca 
un mijloc de a‑i binecuvânta pe alţii. Bunăstarea ta 
este un fapt stabilit. În Cristos, tu ai fost adus în viaţa 
supraabundenţei; conştientizează acest lucru şi bucură‑te 
de moştenirea ta.

Ioan 8:33‑43 & 2 Împăraţi 23

Tit 3:1‑15 & Ieremia 31‑32

Efeseni 1:11; Coloseni 1:12



Uneori, atunci când ne gândim la unii oameni 
care sunt în anumite situaţii, ne aşteptăm 

ca ei să‑şi dorească schimbare, însă acest lucru nu este 
valabil întotdeauna. Unii îţi vor spune: „Te rog, lasă‑mă 
în pace. Nu am nevoie de Evanghelie, sunt în regulă, mă 
descurc.” Însă noi şti m că nu sunt fericiţi; aşa că nu îi putem 
lăsa în pace. Noi înţelegem problema lor; este foarte 
clar subliniată în versetul temati c: „Şi dacă Evanghelia 
noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce 
sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a 
orbit‑o dumnezeul veacului acestuia...”

Chiar dacă ar face tot ce le stă în puti nţă pentru a 
ne împiedica să le ducem mesajul, noi tot nu renunţăm. 
Vom conti nua să ne rugăm pentru ei şi să încercăm orice 
metode posibile pentru a le transmite vestea bună.

În Ezechiel 3:17, Domnul a spus: „Fiul omului, te 
pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt 
care va ieşi din gura Mea, să‑i înşti inţezi din partea 
Mea!” Dumnezeu te‑a făcut străjer peste păcătoşii din 

NU-I PUTEM                                  
ABANDONA

31 JOI

Şi, dacă Evanghelia noastră este 
acoperită, este acoperită pentru cei ce 
sunt pe calea pierzării, a căror minte 
necredincioasă a orbit‑o dumnezeul 

veacului acestuia, ca să nu vadă 
strălucind lumina Evangheliei slavei lui 
Cristos, care este chipul lui Dumnezeu            

(2 Corinteni 4:3‑4).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Bunule Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un slujitor eficient al 
neprihănirii. Declar că Satan, domnul puterii văzduhului este 
mustrat, iar influenţa lui este frântă în viaţa tuturor celor cărora 
li se va predica Evanghelia şi astăzi. Îţi mulţumesc că tot mai 
multe mărturii de mântuire se înregistrează în toată lumea, în 
Numele lui Isus. Amin.

lumea ta. De aceea, lasă pasiunea pentru câştigarea 
de suflete să ardă în inima ta, ca un foc în oasele tale 
(Ieremia 20:9).

Nu le întoarce niciodată spatele celor din jurul tău 
care nu sunt încă mântuiţi. Domnul contează pe tine 
pentru mântuirea lor. Unii poate sunt ostili şi resping 
mesajul, dar nu renunţa.

Pentru mulţi dintre ei, mai este nevoie doar de 
un mic impuls; poate de încă o predică, de încă puţină 
mijlocire din partea ta! Cu siguranţă, într‑o zi, la fel ca 
noi toţi, vor fi şi ei strămutaţi din întuneric în libertatea 
glorioasă a fiilor lui Dumnezeu. Aleluia!

Ioan 8:44‑59 & 2 Împăraţi 24‑25

Filimon 1:1‑25 & Ieremia 33

2 Tesaloniceni 3:1‑2; 2 Petru 3:9; 1 Timotei 2:1‑4



RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE  AUTOR

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

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

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

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

„Un şir nesfârşit de minuni”
Acum câţiva ani am intrat în contact cu Rapsodia Realităţilor şi am 
sponsorizat campania de distribuire masivă „ReachOut Uganda.” 
De atunci, viaţa mea a devenit o expresie a supranaturalului. În 
primul rând, din prima lună de colaborare am fost vindecat de 
migrene acute de care sufeream de 10 ani. În al doilea rând, am 
fost promovat la serviciu. În al treilea rând, am primit în mod 
miraculos o locaţie unde să îmi instalez sediul pentru afacerea 
mea cu scutire de chirie pe trei ani. Îi sunt recunoscător omului lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris, pentru Rapsodia Realităţilor!

„Transformare prin Cuvântul lui Dumnezeu”

În primul an de liceu nu eram foarte bun la carte, iar prietenii 
mei îşi băteau joc de mine din cauza notelor mele mici. Pe 
atunci, nu eram născut din nou. Dar în momentul în care 
am intrat în contact cu Rapsodia Realităţilor în cadrul 
unei campanii de distribuire masivă, totul s-a schimbat. În 
primul rând, am fost mântuit. Şi rezultatele mele şcolare 
s-au îmbunătăţit foarte mult până-n anul al treilea de liceu. 
Viaţa mea a fost transformată complet în urma proclamării 
cuvintelor din devoţional.

„Sămânţa mea, o recompensă pentru viaţa mea”

Acum un an, am fost călăuzit de Duhul Sfânt să dau o anumită 
sumă de bani pentru sponsorizarea campaniei de distribuire 
masivă „ReachOut Nigeria” a Rapsodiei Realităţilor. În drum spre 
casă, am fost atacat de oameni înarmaţi care au tras asupra mea 
de la distanţă mică. Însă am fost scăpat în mod miraculos; viaţa 
mea a fost salvată şi planurile celui rău dejucate. Sămânţa mea 
pentru distribuirea devoţionalului a ost ca o recompensă pentru 
salvarea vieţii mele din mâinile atacatorilor. Glorie lui Dumnezeu!

A. Geofrey; Uganda

 N. Reuben; Nigeria

 Paul; 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   


