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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.

Vă invităm să vă delectaţi în prezenţa glorioasă a Domnului pe 
tot parcursul anului, savurând zilnic fragmente din Cuvântul Său! 
Vă iubim! Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

                                      - Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 692 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2016 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai Rapsodiei 
Realităţilor din Hawaii.
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Capitolul 16 din Faptele apostolilor relatează 
cum cântecele de laudă ale lui Pavel şi ale lui 

Sila au dus la producerea unui cutremur orchestrat în 
mod divin, care i-a eliberat din închisoarea groaznică în 
care se aflau. Atunci când Îl lauzi pe Domnul din inimă, 
în frumuseţea sfinţeniei, rezultatul este o explozie 
divină a slavei. Laudă-L pe Domnul şi închină-I-te în 
pofida oricăror provocări descurajatoare, iar slava Lui se 
va manifesta pentru tine. 

Dacă ai nevoie de un miracol astăzi – fie că este 
vorba despre slujbă, despre finanţele tale, despre 
sănătatea ta sau a unei persoane dragi, sau despre 
orice altceva – printr-un act de credinţă, începe să cânţi 
cântece de laudă la adresa Domnului atât în duhul tău 
cât şi cu mintea (1 Corinteni 14:15), pentru a obţine 
rezolvarea problemei; continuă să cânţi, iar Duhul Sfânt 
îţi va da cuvintele potrivite pentru cântecul tău. Prin 
acest act de credinţă, tu chemi puterea Dumnezeului 
Atotputernic şi Preaînalt peste problema cu care te 
confrunţi. 

Nu trebuie să spui multe cuvinte. Nu vorbi despre 
lucrurile care te-au deranjat; îndreaptă-ţi atenţia asupra 

Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi Îi cântau 
cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi 

ascultau. Deodată, s-a făcut un mare cutremur de 
pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, 

s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile 
fiecăruia (Faptele apostolilor 16:25-26).

VINERI

1
Puterea laudei şi a închinării 



| Rugăciune
Dragă Tată, în timp ce cânt, în 
frumuseţea sfinţeniei, spre lauda 
maiestăţii Tale şi mă închin înaintea 
Ta în duh şi în adevăr, puterea Ta 
divină se manifestă în viaţa mea. 
Chiar acum slava Ta se descoperă în 
mine şi în circumstanţele cu care mă 
confrunt. Sunt veşnic triumfător prin 
puterea Duhului Sfânt, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Luca 9:1-17
Iosua 10-12

Domnului, deoarece pe măsură ce Îl lauzi cântând, 
dansând înaintea Lui şi recitând versete biblice pentru 
a proslăvi maiestatea Sa, puterea lui Dumnezeu îţi va 
inunda fiinţa. Nu te opri; pe măsură ce inspiraţia ta 
creşte, vorbeşte în alte limbi din ce în ce mai mult, până 
când vei avea în duh încredinţarea că ai obţinut victoria. 

Indiferent despre ce ar fi vorba, o asemenea 
laudă va fi urmată de un miracol. În loc să fii trist, să 
te simţi neajutorat sau copleşit atunci când te confrunţi 
cu provocări, foloseşte strategia închinării şi a laudei; 
puterea Duhului lui Dumnezeu se va înflăcăra în tine şi 
vei avea o mărturie a victoriei.

Romani 5:12-21
Psalmul 104

Judecători 5:3; Psalmul 7:17; 
2 Cronici 5:13

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Umblarea fiecărui creştin este o mărturie 
neîntreruptă a Cuvântului lui Dumnezeu. Isus 

a spus: „Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, 
care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să 
spun şi cum trebuie să vorbesc” (Ioan 12:49). Aşadar, tu 
trebuie să reproduci cuvintele Tatălui. Cuvintele Tatălui 
sunt cuvintele Împărăţiei; cuvintele vieţii. 

Atunci când spunem că avem viaţa lui Dumnezeu 
în noi, când vorbim despre naşterea din nou sau despre 
viaţa noii creaţii, acestea nu sunt clişee religioase 
derivate din filozofie. Acestea sunt expresii ale Cuvântului 
lui Dumnezeu. În credinţa creştină, noi proclamăm 
Cuvântul Domnului; noi mărturisim Cuvântul. Orice 
spunem trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Afirmă în mod consecvent că tu eşti o nouă 
creaţie în Cristos Isus, umplut cu viaţa lui Dumnezeu; tu 
nu eşti vulnerabil la influenţele paralizante ale acestei 
lumi! Declară că viaţa lui Dumnezeu acţionează în toată 
fiinţa ta: în duh, în suflet şi în trup. Afirmă că acelaşi Duh 
care L-a înviat pe Isus din morţi vitalizează trupul tău şi 
te înviorează în mod continuu! 

SÂMBĂTĂ

2

Acesta este un cuvânt de încredere, şi aceste lucruri 
voiesc să le susţii cu tărie, pentru ca toţi cei care au 
crezut în Dumnezeu să aibă grijă să practice fapte 

bune. Acestea sunt bune şi de folos oamenilor  
(Tit 3:8, versiunea Fidela). 

Susţine cu tărie Cuvântul Lui



Niciodată să nu spui: „Sunt bolnav” sau „Am o 
durere de cap,” întrucât boala nu face parte din Împărăţia 
lui Dumnezeu; ea nu vine niciodată de la Tatăl. Aşadar, 
nu declara aceasta. Nu da glas sărăciei, slăbiciunii, lipsei 
sau fricii. Declară că eşti puternic şi curajos! 2 Timotei 
1:7 spune: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, 
ci de putere, de dragoste şi de înţelepciune” (versiunea 
NTR). Aceasta ar trebui să fie declaraţia ta. Mărturiseşte 
cu îndrăzneală că ai fost umplut cu viaţă divină şi cu 
putere în Cristos. 

Biblia spune: „Să ţinem strâns mărturisirea 
credinţei noastre, fără clătinare; (căci credincios este 
cel ce a promis)” (Evrei 10:23, versiunea Fidela). Ţine 
strâns mărturisirea ta de sănătate divină, de bunăstare, 
de progres şi de victorii. Continuă să declari şi nu te opri. 
Declară ce a făcut Cristos pentru tine, ce ai devenit prin 
El şi ce a spus El despre tine!

Luca 9:18-36
Iosua 13-15

Romani 6:1-11
Psalmul 105

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că 
mi-ai dat Cuvântul Tău drept standard 
după care să trăiesc. Proclam şi 
susţin cu tărie domnia, majestatea, 
onoarea şi gloria lui Cristos peste 
tot ceea ce are legătură cu mine: 
sănătate, studii, familie, finanţe 
şi lucrare de slujire. Prin urmare, 
înregistrez victorii neîntrerupte, am 
pace absolută, bucurie, bunăstare şi 
sănătate divină, în Numele lui Isus. 
Amin.

Evrei 4:14; 1 Timotei 6:12; 
2 Corinteni 4:13

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cu toate că mulţi oameni folosesc aceşti 
termeni ca sinonime, este o mare diferenţă 

între Sfânta Împărtăşanie şi Cina Domnului, atunci când 
aceasta din urmă se confundă cu „cina cea de taină.” Nu 
sunt acelaşi lucru. 

Ceea ce sărbătoresc unele persoane drept Cina 
Domnului este masa de Paşte; este ultima masă pe care 
Domnul a luat-o cu apostolii Săi. Aceasta se aseamănă 
cu mesele de dragoste (agapele) pe care unii creștini 
le organizează şi astăzi în cadrul grupurilor de casă 
sau în biserică; oamenii se adună din când în când şi 
mănâncă împreună. La astfel de mese se referea Pavel 
în 1 Corinteni 11:20-22, când a mustrat unele persoane 
care nu îi aşteptau pe fraţii lor, ci mâncau prea mult, 
până când nu mai rămânea nimic pentru alţii. El le-a 
spus: „Dacă nu puteţi să fiţi buni unii cu alţii în timpul 
acestor agape, atunci mâncaţi acasă, înainte de a veni.” 
Cu siguranţă, aceasta nu era Sfânta Împărtăşanie.

În noaptea în care Isus a fost vândut, în timp ce 
mânca cina de Paşte cu ucenicii Săi, El a luat o pâine, 
a frânt-o şi le-a dat-o pentru a o împărţi între ei (Matei 
26:26). El a spus: „Acesta este trupul Meu.” Acesta este 
un moment diferit de masa propriu-zisă („cina cea de 
taină,” luată împreună cu ucenicii Săi). De asemenea, 
El a luat paharul (după cină, 1 Corinteni 11:25), I-a 

Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta 
şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, 

până va veni El (1 Corinteni 11:26).

DUMINICĂ

3
Cina Domnului şi Sfânta 

Împărtăşanie



mulţumit lui Dumnezeu şi le-a spus ucenicilor: „… Beţi 
toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele 
legământului cel nou, care se varsă pentru mulţi, spre 
iertarea păcatelor” (Matei 26:27, 28). Aceasta este 
Sfânta Împărtăşanie (sau Sfânta Comuniune), pe care El 
a luat-o cu ei în timpul „ultimei cine.”

Sfânta Împărtăşanie este împărtăşirea cu trupul 
şi sângele lui Cristos. Când eşti născut din nou, devii 
una cu Domnul. Devii părtaş al trupului şi sângelui Său, 
părtaş al vieţii Lui (2 Petru 1:4). De aceea, când iei parte 
la Sfânta Împărtăşanie, îţi reafirmi uniunea cu Domnul şi 
îţi reaminteşti cine eşti.

Noi suntem una cu Domnul (1 Corinteni 6:17). 
Aceasta înseamnă că victoria Lui este şi victoria noastră; 
abilitatea Lui este şi abilitatea noastră. Destoinicia 
noastră vine de la El (2 Corinteni 3:5). Nu există nici o 
imposibilitate pentru tine, acum că eşti în Cristos. Ai fost 
adus la o viaţă de victorii fără sfârşit. Meditează la toate 
acestea în timp ce te pregăteşti să participi la Sfânta 
Împărtăşanie.

Luca 9:37-62
Iosua 16-19

Romani 6:12-23
Psalmul 106

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător 
pentru împărtăşirea cu trupul 
şi sângele lui Cristos, prin care 
mărturisesc biruinţa Sa asupra 
diavolului, asupra lumii şi a 
elementelor sale. Prin moartea 
ispăşitoare a lui Cristos pe cruce, 
am şi eu viaţă veşnică şi stăpânire 
asupra păcatului, a bolii, a 
neputinţei, a morţii şi a diavolului, 
în Numele lui Isus. Amin. 

1 Corinteni 11:20-28
STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Psalmul 1:3 dezvăluie ceva fenomenal cu privire 
la tine şi la viaţa de bunăstare extraordinară 

la care te-a chemat Dumnezeu. Spune: „Şi va fi ca un 
pom sădit lângă râurile de apă, care îşi dă rodul la 
timpul său; frunza sa nu se va veşteji; şi tot ce face va 
prospera” (versiunea Fidela). Aceasta ar trebui să îţi 
demonstreze că bunăstarea ta nu depinde de economie 
sau de sistemul economic al acestei lumi. Oamenii din 
lume îşi petrec timpul urmărind evoluţia pieţei sau 
căutând afaceri profitabile în care să investească. În 
calitate de sămânţă a lui Avraam, tu nu ar trebui să 
gândeşti astfel. Gândeşte de la un nivel mai înalt.

Ia aminte din nou la cuvintele Duhului Sfânt din 
Psalmul 1:3 „… şi tot ce face va prospera.” Nu spune 
că vei prospera dacă piaţa este bună sau dacă afacerile 
sunt profitabile. Accentul este pus pe „tot”; cu alte 
cuvinte, există o împuternicire în viaţa ta al cărei efect 
este bunăstarea în toate lucrurile pe care le faci.

În Vechiul Testament, Moise le-a vorbit copiilor 
lui Israel şi le-a vestit promisiunile lui Dumnezeu. 
Imaginează-ţi ce a spus că va face Dumnezeu pentru 
ei: „El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va 
binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, 
grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor 

LUNI

4
Eşti abilitat să prosperi

Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi 
v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi rodul 

vostru să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, 
în Numele Meu, să vă dea (Ioan 15:16).



tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care 
le-a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da” (Deuteronom 
7:13). Gândeşte-te la aceasta! Tot ce avea legătură cu 
ei era binecuvântat şi atâta vreme cât era în relație cu 
ei, prospera.

Acum, în Noul Testament, avem un legământ 
mult mai bun, întemeiat pe promisiuni mai bune: „Dar 
acum Cristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu 
cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, 
căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune” (Evrei 8:6). 
De aceea, orice lucru în care eşti implicat ar trebui, în 
mod inevitabil, să prospere; orice! Factorul important 
nu este ceea ce este la modă; factorul important eşti tu. 
Dacă eşti implicat în ceva, atunci lucrul respectiv este 
binecuvântat. Aleluia!

Luca 10:1-24
Iosua 20-22

Romani 7:1-11
Psalmul 107

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mi-ai dat abilitatea inerentă de 
a prospera în tot ceea ce fac. Fiind 
sămânţa lui Avraam, tot ceea ce este 
legat de mine este binecuvântat: 
finanţe, afaceri, slujbă, familie 
etc. Umblu în conştientizarea 
că sunt binecuvântat să fiu o 
binecuvântare, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Galateni 3:8-9; Galateni 3:28-29; 
Ieremia 17:7-8

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Capitolul 6 din cartea Iosua ne relatează cum 
s-au dărâmat zidurile Ierihonului, astfel încât 

copiii lui Israel să intre în cetate şi să o cucerească. Nu 
au avut nevoie de macarale sau de alte echipamente 
puternice pentru a dărâma zidurile – au făcut-o cu un 
strigăt! Citeşte însufleţitoarea relatare din Iosua 6:2-
5; ei şi-au dorit să intre în Ierihon, însă zidurile nu le 
permiteau, deoarece erau mult prea înalte şi groase. Cu 
toate acestea, Dumnezeu le-a dat instrucţiuni. Nu i-a 
instruit să se roage sau să implore pe cineva. Tot ce le-a 
cerut să facă a fost să mărşăluiască în jurul zidului cetății, 
fără să spună nimic, după care să strige la momentul 
indicat. Ce a urmat a fost cu adevărat uimitor: zidurile 
au căzut la pământ. 

Aceasta spune ceva despre strigătul nostru în 
Duhul Sfânt: nu este unul obişnuit. Pentru oamenii 
care nu au primit Duhul Sfânt, aceste lucruri rămân 
înconjurate de mister. Dacă mergi la o biserică unde nu 
se strigă niciodată, cu siguranţă că acolo lipseşte ceva: 
puterea Duhului Sfânt; pentru că, în momentul în care 
Duhul Sfânt ajunge într-un anumit loc, strigătul unui 
rege este acolo; El Îşi anunţă prezenţa.

Aminteşte-ţi ce s-a întâmplat în ziua Cincizecimii: 
ziua în care a început Dispensaţia Duhului Sfânt pentru 
Biserică. Biblia spune: „Deodată, a venit din cer un 

Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile 
celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa! 

(Psalmul 118:15).

MARȚI

5
Strigătul de victorie



sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată 
casa unde şedeau ei” (Faptele apostolilor 2:2). Remarcă 
descrierea: sunetul a fost ca vâjâitul unui vânt puternic 
şi a umplut toată casa unde stăteau ei. Duhul Sfânt Şi-a 
anunţat prezenţa printr-un sunet puternic! Au rămas 
ei tăcuţi după această întâmplare? Nu! Biblia spune: 
„Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să 
vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să 
vorbească” (Faptele apostolilor 2:4).

Când Duhul Sfânt vine în viaţa ta, indiferent cât 
de tăcut şi de liniştit ai fost de când te-ai născut, nu 
mai poţi fi tăcut. Nu încerc să spun că începi să devii 
un palavragiu; ci vorbesc despre puterea Duhului Sfânt 
care este înflăcărată în tine şi care strigă şi proclamă 
Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Nu este un 
strigăt de zarvă sau de groază, ci este strigătul unui rege; 
strigătul victoriei!

Luca 10:25-42
Iosua 23-24

Romani 7:12-25
Psalmul 108

Psalmul 20:5; 2 Cronici 20:21-22; 
1 Corinteni 15:57

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi aduc mulţumiri 
pentru că mă porţi întotdeauna 
în carul Tău de biruinţă în Cristos 
şi mă ajuţi astfel să răspândesc în 
orice loc mireasma cunoştinţei Tale. 
Cristos trăieşte în mine şi El este 
totul pentru mine. Îţi mulţumesc 
că m-ai făcut o mărturie a harului 
Tău îmbelşugat şi a iubirii Tale 
nesfârşite, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus a fost un vorbitor desăvârşit; El 
rostea întotdeauna cuvinte înţelepte. El a fost 

întruchiparea înţelepciunii. Isus ştia exact ce să spună în 
fiecare situaţie, în faţa oricărui om şi în legătură cu orice. 
Cuvintele Sale erau pline de inspiraţie, de vindecare, de 
speranţă, de dragoste şi de putere. El avea un cuvânt 
pentru orice.

Imaginează-ţi ce s-a întâmplat în Luca 7:11-17. 
El călătorea spre Nain şi, când a ajuns la porţile cetăţii, 
a întâlnit cortegiul funerar al unui tânăr, singurul băiat 
al unei văduve. Plin de compasiune, El a atins sicriul şi 
a spus: „«Tinere, îţi spun, ridică-te.» Şi mortul a şezut 
în capul oaselor şi a început să vorbească. Iar el i l-a 
dat mamei lui” (Luca 7:14-15, versiunea Fidela). Prin 
cuvintele Lui, El a readus la viaţă trupul neînsufleţit al 
acelui tânăr!

Cândva, ucenicii Lui au fost luaţi prin surprindere 
de o furtună puternică. Îngroziţi, ei au strigat către El: 
„Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim?” (Marcu 4:38). Ceea 
ce a făcut El a fost remarcabil: „El S-a sculat, a certat 
vântul şi i-a zis mării: «Taci! Fără gură!» Vântul a stat 
şi s-a făcut o linişte mare” (Marcu 4:39). Nu a contat cât 
de tumultoasă era furtuna, Isus a potolit-o cu vorbele 
Sale – în acelaşi mod în care El a vindecat şi a restaurat 
orbi, surzi şi muţi.

Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la 
nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi 

viaţă (Ioan 6:63).

Cuvinte de la Tatăl

MIERCURI
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Totuşi, El ne descoperă un adevăr important: 
cuvintele pe care El le-a rostit veneau de la Tatăl. În Ioan 
12:50, El a declarat: „... De aceea lucrurile pe care le spun, 
le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.” Acest lucru e valabil 
şi pentru noi. Tatăl ne-a dat cuvinte pe care să le rostim; 
nu trebuie să dăm glas propriilor cuvinte, cuvintelor pe 
care le învăţăm de la vecini sau din mediul nostru! Noi 
învăţăm cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu; ne formăm 
vocabularul spiritual din Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai 
de aceea trebuie să studiezi Scripturile în mod continuu 
(2 Timotei 2:15).

Rezultatul este că vei vorbi şi vei gândi ca Isus şi 
vei avea aceleaşi rezultate extraordinare! Vei deveni 
un vorbitor desăvârşit, rostind întotdeauna cuvinte 
înţelepte.

Luca 11:1-13
Judecători 1-2

Romani 8:1-11
Psalmul 109

Coloseni 3:16; 
Marcu 11:23

| Proclamaţie
Cuvintele mele sunt duh şi 
viaţă, insuflate cu putere şi cu 
energie divină să învingă orice 
circumstanţe. Cuvintele lui Cristos 
locuiesc din belşug în mine, în toată 
înţelepciunea; de aceea vorbele 
mele sunt pline de inspiraţie, 
de vindecare, de mângâiere, de 
speranţă şi de putere, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Credinţa ta este ineficientă atunci când nu 
ştii cine eşti, ce îţi aparţine şi ce abilităţi 

ai în Cristos. Este foarte important să recunoşti şi să 
conştientizezi potenţialul şi binecuvântările pe care 
Dumnezeu ţi le-a dat în Isus Cristos. În 2 Corinteni 4:7, 
Biblia spune: „Comoara aceasta o păstrăm în nişte vase 
de lut...” În duhul tău sunt comori şi virtuţi; în tine sunt 
lucruri bune. Tot ce are legătură cu tine este perfect, 
este excelent! Duhul tău este de o calitate extraordinară; 
este un duh înalt, de excelenţă.

Biblia spune: „Fiindcă noi suntem lucrarea 
lui, creaţi în Cristos Isus pentru fapte bune, pe care 
Dumnezeu le-a rânduit dinainte, ca să umblăm în 
ele” (Efeseni 2:10, versiunea Fidela). Biblia mai spune: 
„Astfel, dacă cineva este în Cristos, este o nouă creaţie. 
Cele vechi s-au dus; iată, toate au devenit noi! Toate 
acestea sunt de la Dumnezeu...” (2 Corinteni 5:17-18, 
versiunea NTR). De acum ştii că toate lucrurile bune din 
tine au fost puse acolo de Dumnezeu; iar unul dintre 
aceste lucruri este neprihănirea. Ai conştientizat tu 
neprihănirea Lui în tine? 2 Corinteni 5:21 ne spune: 
„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu 
în El.”

Astfel încât părtăşia credinţei tale să devină 
lucrătoare prin recunoaşterea oricărui lucru bun care 

este în voi, în Cristos Isus  
(Filimon 1:6, versiunea Fidela). 

Recunoaşte binele din tine

JOI
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Un motiv pentru care unii se confruntă în viaţa 
personală cu lucruri care nu sunt de la Dumnezeu 
constă în faptul că nu conştientizează lucrurile bune 
care sunt în ei în Isus Cristos. Nu accepta ceea ce spune 
lumea despre tine. Recunoaşte ce a făcut Dumnezeu, 
ce ţi-a dat El şi ce a spus El despre tine în Cuvântul Său. 
Recunoaşte cine eşti în El. 

Este adevărat că ne putem direcţiona credinţa 
spre orice situaţie cu care ne confruntăm pentru a avea 
rezultate, însă aceasta se realizează prin recunoaşterea 
şi proclamarea moştenirii, originii şi abilităţilor noastre 
în Isus Cristos.

Luca 11:14-36
Judecători 3-4

Romani 8:12-19
Psalmii 110-111

Psalmul 82:6-7; Coloseni 1:12-13; 
Psalmul 139:14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
ajuţi, prin cunoaşterea Evangheliei 
slăvite a Domnului Isus Cristos, 
să descopăr nepreţuita comoară 
pe care ai pus-o în duhul meu. 
Recunosc şi umblu în lumina 
moştenirii, originii şi gloriei mele în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi oameni de pe glob sunt capabili să 
zâmbească în fiecare dimineaţă, primind 
lumina Evangheliei în limba maternă prin 
acest Înger Mesager care este Rapsodia 
Realităţilor. Aceasta este disponibilă în prezent 
în 672 de limbi, iar fiecare nouă traducere a ei 
înseamnă că şi mai mulţi oameni au de acum 
acces nestingherit la Cuvântul lui Dumnezeu 
explicat, odată ce barierele lingvistice au fost 
îndepărtate.

Însă atât de mulţi factori sunt necesari 
pentru a asigura distribuirea lunară a tuturor 
traducerilor Rapsodiei Realităţilor la toate 
destinaţiile. Şi aici poţi interveni şi tu.

Poţi să ni te alături prin:

• Sponsorizarea traducerii în şi mai multe 
limbi

• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 
traducerilor în câmpul de misiune

• Traducere efectivă sau editare
• Utilizarea traducerilor Rapsodiei 

Realităţilor

ADOPTĂ 
O LIMBĂ

Leagă-ţi numele de un 
Înger Mesager



N
O

T
E

NOTE

Fiecare exemplar tradus al Rapsodiei 
Realităţilor reprezintă un suflet şi un zâmbet. 
Aşadar, cu fiecare exemplar pe care îl expediezi 
în lume, trimiţi mesajul speranţei unui suflet 
şi aduci un zâmbet pe faţa cuiva.

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



Din cauza păcatului lui Adam, omul a fost 
despărţit de Dumnezeu. Biblia spune: „Fiindcă 

toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu” 
(Romani 3:23, versiunea Fidela). Din păcate, mulţi s-au 
oprit la partea negativă a versetului, fără să meargă 
mai departe. Versetele 24 şi 25 sunt pline de gânduri 
care îţi vor creşte credinţa. Într-adevăr, toţi oamenii au 
păcătuit în Adam şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu, însă 
problema a fost rezolvată în şi prin Isus Cristos.

Noi am fost justificaţi şi declaraţi neprihăniţi prin 
harul lui Dumnezeu, prin răscumpărarea care este în 
Isus Cristos. În versetul tematic, sintagma „jertfă de 
ispășire” provine din traducerea termenului grecesc, 
din original, „hilastērion,” care înseamnă loc de îndurare 
şi se referă la „Tronul Îndurării.” În Vechiul Testament, 
„Tronul Îndurării” era capacul ispăşirii care acoperea 
chivotul lui Dumnezeu. Dumnezeu Se întâlnea acolo cu 
preoţii şi prezenţa Lui era pe acel Tron al Îndurării. Era 
locul unde sângele sacrificiului era vărsat în prezenţa lui 
Dumnezeu; un loc de răscumpărare a păcatelor (Levitic 
16:15-16).

Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, 
prin răscumpărarea care este în Cristos Isus. Pe El, 

Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa 
în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate 

neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele 
dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu 

(Romani 3:24-25).

El este Tronul îndurării lui 
Dumnezeu pentru noi

VINERI
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În Noul Testament, Dumnezeu L-a prezentat pe 
Cristos ca fiind El însuşi jertfa noastră de ispăşire sau 
Tronul Îndurării. În 1 Ioan 4:10, Biblia spune: „Şi dragostea 
stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în 
faptul că El ne-a iubit pe noi, şi L-a trimis pe Fiul Său ca 
jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” Isus Cristos 
este Cel care acoperă chivotul; El este locul de ispăşire 
al lui Dumnezeu pentru noi. Aşa că, la fel cum Tronul 
Îndurării (capacul ispăşirii) a fost locul de răscumpărare a 
păcatelor în Vechiul Testament, astăzi însuşi Domnul Isus 
este ispăşirea şi răscumpărarea păcatelor omenirii.

Dumnezeu, în neprihănirea Lui, în dreptatea Lui, 
a şters complet păcatele noastre ca şi cum acestea nu 
ar fi existat niciodată; El a făcut aceasta în Isus Cristos! 
Acest lucru îi este disponibil oricărui om, în Isus Cristos; 
Cristos este Tronul Îndurării lui Dumnezeu pentru 
noi. Nu mai suntem lipsiţi de gloria Lui, deoarece El 
(Isus Cristos) a fost străpuns pentru păcatele noastre; 
situaţiile fără ieşire au găsit rezolvare în Isus. El a făcut ca 
prin moartea, îngroparea şi învierea Lui glorioasă, noi să 
avem viaţă veşnică şi să trăim neprihăniţi în Dumnezeu. 
Binecuvântat să fie în veci Numele Lui!

Luca 11:37-54
Judecători 5-6

Romani 8:20-28
Psalmii 112-113

1 Ioan 4:8-10; 
Evrei 4:14-16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Ţi-ai 
turnat dragostea din belşug peste 
mine, demonstrând că pentru Tine 
preţuiesc cât viaţa Fiului Tău, Isus. 
Sângele Lui a fost vărsat pe cruce 
pentru iertarea păcatelor, iar acum 
eu umblu în neprihănirea Ta. Sunt 
constrâns de dragostea Ta să-i întorc 
şi pe alţii de la păcat la neprihănire 
şi de sub puterea diavolului la 
Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu îţi va aduce 
binecuvântări numai atunci când Îl trăieşti, 

când Îl practici în deplină cunoştinţă sau faci ceea 
ce spune. De exemplu, versetul tematic este ceva ce 
trebuie pus în practică. Trăieşte conform acestui verset 
şi umblă în el în fiecare zi. Un ucenic poate face greşeli. 
În practicarea Cuvântului lui Dumnezeu s-ar putea 
să greşeşti, însă nu renunţa spunând: „Ei bine, eu am 
încercat, dar n-am reuşit.” Continuă şi vei progresa cu 
siguranţă.

Ultima parte a versetului tematic spune: „Voi fiţi 
dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este 
desăvârşit” (Matei 5:48). Pe măsură ce vei continua să 
împlineşti Cuvântul Domnului, vei descoperi că nu vei 
mai face atâtea greşeli, până când vei ajunge să poţi 
spune cu încredere: „Am gândirea lui Cristos.” În calitate 
de creştin, practicarea Cuvântului lui Dumnezeu este 
modul în care te poţi bucura din plin de beneficiile lui 
în viaţa ta, deoarece puterea Domnului este în Cuvântul 
Său (Romani 1:16). Dacă vrei să vezi mai mult din puterea 
lui Dumnezeu în viaţa ta, continuă să acţionezi pe baza 
Cuvântului Său. De exemplu, Biblia spune: „Nu vă 

Dacă îi iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată 
mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îi 

îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru 
neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi, 
dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc 

este desăvârşit (Matei 5:46-48).

Trăieşte Cuvântul Lui

SÂMBĂTĂ
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îngrijoraţi de nimic...” (Filipeni 4:6); pune acest Cuvânt 
în practică. Refuză să te îngrijorezi sau să te temi cu 
privire la mâncare, la îmbrăcăminte, la locuinţă etc.; mai 
degrabă stai în rugăciune şi în mijlocire, cu mulţumiri, şi 
adu-I lui Dumnezeu la cunoştinţă cererile tale.

Noi am fost chemaţi să trăim Cuvântul lui 
Dumnezeu. Isus Cristos este Cuvântul Viu şi Biblia spune 
că aşa cum este El suntem şi noi. Pavel a spus: „Voi 
sunteţi epistola noastră...” (2 Corinteni 3:2). Aceasta 
înseamnă că noi suntem expresia Cuvântului Domnului. 
1 Petru 1:23 spune: „Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu 
dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care 
nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este 
viu şi care rămâne în veac.” Din moment ce eşti născut 
din Cuvântul Domnului, trebuie să trăieşti prin Cuvântul 
care te-a creat, deoarece orice făptură însufleţită 
trebuie să rămână conectată la sursa ei. Aşadar, rămâi 
conectat la Cuvântul lui Dumnezeu și trăiește-l în viaţa 
ta de zi cu zi.

Luca 12:1-21
Judecători 7-8

Romani 8:29-39
Psalmii 114-115 

2 Corinteni 3:1-3; Ioan 15:4-5; 
Coloseni 3:16

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru revelaţia Cuvântului Tău 
în duhul meu. Sunt conectat la 
Cuvântul Tău; prin urmare, înfloresc 
prin el, producând rezultate 
durabile spre slava Numelui Tău. 
Nutresc gânduri neprihănite şi 
viaţa mea este zilnic o manifestare 
a Cuvântului Tău, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Isus Cristos a devenit neprihănirea ta. De aceea 
în creştinism noi nu umblăm în neprihănirea 

noastră, ci declarăm şi afirmăm cu tărie că El a devenit 
neprihănirea noastră. Noi stăm în prezenţa lui Dumnezeu 
având neprihănirea lui Isus Cristos; şi noi umblăm în 
lumina acelei neprihăniri.

Este ca şi cum te-ai ascunde în slava Lui sau ai 
fi acoperit de slava Lui; nu mai poţi fi văzut. Lumina 
Lui este cea care se vede. Puterea Lui este cea care 
se manifestă, pe măsura ce umbli în neprihănirea Lui. 
Neprihănirea Lui este demonstrată în viaţa ta. Acesta 
este creştinismul. Este o umblare în neprihănirea Lui. 

2 Corinteni 5:21 ne spune: „Pe cel ce n-a cunoscut 
nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să 
fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Acum, tu ai 
devenit un exemplu viu al neprihănirii Lui, deoarece El 
Îşi manifestă neprihănirea prin tine! El este neprihănirea 
celui care crede în Isus Cristos.

Acest adevăr face parte din ceea ce noi afirmăm 
atunci când ne împărtăşim la Sfânta Comuniune. El 
a spus în 1 Corinteni 11:26: „Pentru că, ori de câte 
ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul 
acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni EL.” 
Moartea, îngroparea şi învierea Lui au dus la justificarea 

Pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate 
neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit, şi 

totuşi să-l socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus 
(Romani 3:26).

Umblă în lumina neprihănirii Lui

DUMINICĂ
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noastră. El a luat asupra Lui păcatele noastre şi ne-a dat 
neprihănirea Lui. Aceasta este o realitate uimitoare!

Luca 12:22-48
Judecători 9

Romani 9:1-13
Psalmii 116-117

Matei 26:26-28; 1 Corinteni 1:30; 
Filipeni 3:8-9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi sunt pe veci 
recunoscător pentru sângele lui 
Isus, care s-a vărsat pentru mine; 
moartea Sa ispăşitoare m-a împăcat 
cu Tine. Sângele Lui mi-a dat viaţă, 
iar prin învierea Sa eu pot să stau 
îndreptăţit înaintea Ta pentru 
totdeauna! Îţi mulţumesc pentru 
viaţa divină de victorii nesfârşite, 
de excelenţă şi de stăpânire, pe 
care mi-ai dat-o, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când te naşti din nou, devii un mister pentru 
oamenii din lume, deoarece eşti născut din Duhul Sfânt. 
Omul natural nu te poate înţelege. Prin Duhul Sfânt, 
David a spus: „Pentru mulţi am ajuns ca o minune...” 
(Psalmul 71:7). Aşa i-a făcut Dumnezeu pe toţi cei care 
sunt născuţi din Duhul Lui. Cu toate acestea, unii creştini 
nu cunosc acest adevăr, aşa că duc în continuare o viaţă 
obişnuită. Tu nu eşti un om obişnuit; tu nu eşti din 
această lume. Tu aparţii unui alt tărâm: cel al Duhului 
Sfânt; şi funcţionezi de acolo.

În versetul tematic, Domnul Isus a spus: „Vântul 
suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde 
vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este 
născut din Duhul.” Cu alte cuvinte, cei care sunt născuţi 
din nou, trăiesc prin Duhul Domnului. Şi, la fel ca vântul, 
Duhul Sfânt Se mişcă întotdeauna. Isus nu ne-a spus 
că Duhul Sfânt este precum aerul; ne-a spus că este 
ca vântul. Vântul este aer care se mişcă. Aşa că Duhul 
Domnului, la fel ca vântul, nu poate fi limitat într-un 
anumit loc. Vântul este aer în mişcare.

În acelaşi mod, din moment ce te-ai născut din 
nou şi ai fost născut din Duhul Sfânt, tu eşti un duh 
în mişcare. Aleluia! Sunt oameni care au rămas timp 
îndelungat în acelaşi loc; ei nu au progresat deloc în 
viaţă; pentru ei, totul pare să rămână pe loc. Acest lucru 

Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de 
unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este 

născut din Duhul (Ioan 3:8).

Continuă să progresezi

LUNI
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nu este valabil pentru cel născut din nou şi umplut cu 
Duhul Sfânt; el este întotdeauna în mişcare – înainte şi 
în sus; pentru el nu există stagnare. Aceasta este viaţa 
mea. Eu sunt permanent în mişcare şi progresez mereu. 

Aceasta ar trebui să fie şi experienţa ta. Nu 
permite niciodată stagnării să se instaleze în vreun 
domeniu al vieţii tale. Atunci când cineva te întreabă: 
„Ce mai faci?”, trebuie să îi răspunzi: „Sunt într-o stare 
excelentă şi sunt plin de slavă; progresez cu paşi uriaşi!” 
Slavă lui Dumnezeu!

Luca 12:49-59
Judecători 10-11

Romani 9:14-25
Psalmul 118

Geneza 26:13-14; Proverbe 4:18; 2 
Corinteni 3:18

| Proclamaţie
Sunt tot mai puternic zi de zi; 
înverzesc ca finicul şi cresc ca cedrul 
din Liban! Umblu în Duhul Sânt, iar 
extinderea, progresul şi bunăstarea 
mea nu se vor sfârşi! Trăiesc viaţa 
veşnică de posibilităţi şi de victorii 
nelimitate! Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, Daniel se ruga pentru 
eliberarea Israelului. El citise în scrierile 

prorocului Ieremia că eliberarea avea să vină după 
şaptezeci de ani de exil şi, din ceea ce studiase, şi-a dat 
seama că vremea aceea venise. Însă deşi era timpul 
ca evreii să fie eliberaţi după mulţi ani de captivitate, 
Daniel ştia că tot mai era nevoie să se roage.

În timp ce Daniel se ruga, Dumnezeu l-a trimis pe 
arhanghelul Mihail să doboare căpetenia demonică a 
împărăţiei Persiei. Persia trebuia să fie distrusă înainte 
ca evreii să poată fi eliberaţi din captivitate. Daniel nu 
a vrut să rateze nimic; el a spus: „Şi mi-am întors faţa 
spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi 
cereri, postind în sac şi cenuşă” (Daniel 9:3). 

El ar fi putut spune: „Din moment ce Dumnezeu 
a spus că toţi copiii Lui vor fi eliberaţi după şaptezeci 
de ani de captivitate, acest lucru nu mai trebuie să mă 
preocupe; voi aştepta doar ca El să împlinească ce a 
spus.” Nu; Daniel era înţelept! El nu a ales doar să se 
roage Domnului, ci a şi postit. El era hotărât să vadă 
împlinirea cuvântului profetic al lui Dumnezeu. Faptele 
lui ar trebui să ne inspire!

În anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din 
cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru 

dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre 
care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Şi mi-am 

întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu 
rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă (Daniel 9:2-3).

Stabileşte Cuvântul Lui în  
viaţa ta

MARȚI
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Aceasta ar trebui să te facă să înţelegi că, dacă 
Dumnezeu a spus că un lucru se va întâmpla în viaţa 
ta, nu înseamnă că tu nu trebuie să mai faci nimic. Tu 
trebuie să instaurezi Cuvântul Lui în viaţa ta, să hotărăşti 
ca ce spune el să rămână stabilit pentru tine. Trebuie să 
acţionezi pe baza Cuvântului Său. Ce profeţii sau cuvinte 
de cunoştinţă ai primit cu privire la sănătatea, afacerea, 
slujba, familia, studiile, finanţele tale sau cu privire la 
viitorul tău? Nu sta degeaba, spunând: „Dacă Dumnezeu 
a spus că se va întâmpla, se va întâmpla!” Lucrurile nu 
funcţionează întotdeauna astfel. Tu ai un rol important 
în împlinirea Cuvântului Său cu privire la tine. 

Psalmul 119:89 ne spune despre Cuvântul lui 
Dumnezeu că El dăinuie în veci în ceruri; cu toate 
acestea, este responsabilitatea ta să stabileşti Cuvântul 
Său în viaţa ta (Iov 22:28, versiunea Fidela), acţionând 
pe baza lui şi împlinind ce spune. Acţionează pe baza 
cunoştinţei Cuvântului lui Dumnezeu pe care L-ai primit 
şi credinţa ta va birui.

Luca 13:1-21
Judecători 12-13

Romani 9:26-33
Psalmul 119:1-40

Faptele apostolilor 20:32;  
Matei 11:12; Obadia 1:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
înţelepciunea de a acţiona mereu 
pe baza Cuvântului Tău şi de a 
urma călăuzirea şi îndemnurile 
Duhului Sfânt! Prin Cuvântul 
Tău, am înţelepciune mărită şi 
pricepere spirituală, cunoscând 
voia Ta absolută şi umblând în 
ea întotdeauna. Trăiesc o viaţă 
prosperă, sănătoasă şi vibrantă în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cineva a întrebat odată: „Binecuvântează 
Dumnezeu banii împrumutaţi, inclusiv banii 

împrumutaţi pe care îi dau, la biserică, ca dar de 
bunăvoie sau sămânţă?” 

Nu este nimic greşit în a împrumuta bani, 
însă asigură-te că îi înapoiezi; altminteri, Dumnezeu 
nu agreează situaţia. Biblia spune: „Cel rău ia cu 
împrumut, şi nu dă înapoi.” Dumnezeu îl descrie pe cel 
care ia bani cu împrumut şi nu îi returnează ca fiind rău. 
Dumnezeu vrea ca tu să Îl slujeşti cu dedicare şi cu o 
inimă neîmpărţită, cu bunăvoinţă, însă, în acelaşi timp, 
cu onestitate. Integritatea ta ar trebui să fie impecabilă.

Sunt oameni care nu au credibilitate şi cărora 
nu le pasă de integritatea lor. Când sunt datori, refuză 
să plătească şi încep să se roage pentru anularea 
datoriei. Alţii, cu bună ştiinţă, îşi evită creditorii sau 
se ascund de ei. Acest comportament este greşit; este 
comportamentul celui rău. Cuvântul „rău” din versetul 
tematic descrie o persoană coruptă, care stăruie în 
greşeală şi care nu umblă în lumina lui Dumnezeu; iar 
tu nu ar trebui să fii astfel. Dacă îi datorezi cuiva ceva, 
nu întârzia să returnezi lucrul datorat; plăteşte cât mai 
curând.

Majoritatea oamenilor care nu îşi plătesc datoriile 
sunt lipsiţi de integritate şi, prin urmare, îşi întârzie 

Cel rău ia cu împrumut, şi nu dă înapoi; dar cel 
neprihănit este milos şi dă (Psalmul 37:21).

Fii onorabil

MIERCURI
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propriile binecuvântări. Dacă eşti un angajator, nu 
le reţine angajaţilor salariile. Când oamenii lucrează 
pentru tine, nu le întârzia plata. Noi am fost chemaţi la 
o viaţă înălţătoare. Noi suntem lumina lumii. Fii expresia 
caracterului lui Cristos – întotdeauna şi în toate lucrurile.

Luca 13:22-35
Judecători 14-16

Romani 10:1-10
Psalmul 119:41-64

Proverbe 20:7; Romani 13:7-8; 
Psalmul 11:3

| Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur mult să ştiu 
că Ţie Îţi pasă de mine şi că toate 
trebuinţele mele au fost incluse 
în sistemul Tău providenţial de 
furnizare şi de ajutor. Nu duc lipsă 
de nici un bine şi nu datorez nimănui 
nimic, pentru că sunt aprovizionat 
din plin; sunt prosper şi am în orice 
circumstanţă, în toate lucrurile, din 
destul, ca să pot prisosi în orice 
faptă bună, fără a avea nevoie de 
vreun sprijin, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Lucrurile pe care le cred creştinii nu sunt 
presupuneri; sunt adevăruri precise, absolute. 

Şi, cu cât studiem Scriptura mai mult, cu atât suntem 
mai siguri de aceste adevăruri. Biblia spune: „Caută să 
te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, 
ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care 
împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15).

Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul, singurul 
adevăr. Nu există alte adevăruri în afara Bibliei. 
Dumnezeu ne-a dat să studiem Scriptura ca temelie a 
vieţii, ca adevăr pe care să îl credem şi conform căruia 
să trăim. De aceea Cuvântul Lui este singurul pe care ar 
trebui să îl acceptăm şi să îl credem pe deplin. Luca 1:1 
spune: „Întrucât mulţi s-au angajat să pună în ordine 
o istorisire despre acele lucruri care sunt pe deplin 
crezute printre noi” (Luca 1:1, versiunea Fidela). 

Tu nu vei putea trăi pe deplin viaţa de creştin, 
dacă nu eşti convins în totalitate că nu există 
alternative la Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fii 
convins în mod decisiv de veridicitatea Cuvântului 
lui Dumnezeu, indiferent cum te simţi acum sau care 
sunt circumstanţele din viaţa ta. Acesta este un aspect 
foarte important, deoarece tu nu poţi avea un impact 

Mi s-a părut bine şi mie, care am cercetat de la început 
toate acestea cu exactitate, să ţi le scriu în ordine, 

preaalesule Teofil, ca să cunoşti certitudinea lucrurilor 
în care ai fost învăţat (Luca 1:3-4, versiunea GBV).

Fii precis în cunoaşterea 
adevărului

JOI

14



semnificativ în vestirea Evangheliei, dacă nu eşti absolut 
convins de lucrurile pe care le crezi.

În Biserica primară, apostolii nu au lăsat loc 
interpretărilor; ei au vrut ca toţi credincioşii să fie 
convinşi, să fie siguri cu privire la adevăr, să îl creadă 
în totalitate şi să fie plini de pasiune pentru Evanghelie. 
Nu te îndoi în mintea ta cu privire la adevăr; nu ezita din 
cauza încercărilor şi persecuţiilor.

Ori de câte ori studiezi Cuvântul lui Dumnezeu sau 
îl asculţi când este predicat, deschide-ţi inima pentru a-l 
primi. Lasă-l să îţi capteze duhul şi fii ferm şi neclintit, 
roditor şi eficient în orice faptă bună. Aleluia!

Luca 14:1-24
Judecători 17-18

Romani 10:11-21
Psalmul 119:65-80

Coloseni 1:23; Ioan 17:17; 
Ioan 8:32

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău este viaţa 
mea şi temelia bucuriei, bunăstării 
şi victoriilor mele. Sunt neclintit în 
credinţă, cunoscând certitudinea 
lucrurilor despre care am fost 
învăţat. Accept şi trăiesc Cuvântul 
Tău şi, drept urmare, slava Ta se 
manifestă în tot ceea ce fac! Îţi 
mulţumesc că îmi întăreşti credinţa 
în Evanghelie, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Rapsodia la Radio, în întreaga lume!
În 2016, alătură-te nouă pentru a atinge mult mai multe 

suflete din toată lumea prin intermediul radioului!

Radioul este unul dintre cele mai eficiente moduri 
de a răspândi Evanghelia la milioane de oameni 
în acelaşi timp. Prin acest mijloc, Îngerul Mesager 
a binecuvântat mulţi oameni din întreaga lume, 
transmiţând viaţă în fiecare zi, atât prin intermediul 
radioului tradiţional, cât şi prin radioul online (pe 
internet).

Mai multe teritorii de acoperit

Încă mai sunt teritorii de acoperit şi naţiuni de atins 
cu Rapsodia Realităţilor transmisă la Radio. În 2016, 
vino alături de noi pentru a-i atinge pe mulţi din 
întreaga lume, astfel:

 » Sponsorizând Rapsodia citită la radio, pentru cel 
puţin o staţie de radio naţională din cele 242 de 
naţiuni şi teritorii din întreaga lume

 » Asigurând transmiterea Rapsodiei citite în fiecare 
limbă pe web radio.



N
O

T
E

NOTE

Imaginează-ţi impactul pe care l-am avea dacă am 
difuza Îngerul Mesager pe mai multe posturi de 
radio din întreaga lume. Pentru mai multe informaţii 
despre modul în care poţi să iei parte la acţiunea de 
răspândire a Evangheliei în întreaga lume, te rugăm 
să suni la 0812 901 1393 sau trimite-ne un email la 
rhapsodymissions@loveworld360.com



Unii oameni nu cred despre Isus şi despre 
Evanghelie ceea ce ar trebui, neînţelegând 

adevăratul motiv pentru care Isus a venit în această 
lume. Pentru unii, El a venit să ne mântuiască de păcat. 
Însă acesta nu este motivul principal pentru care El a 
venit. Da, El a venit să ne mântuiască de păcat, însă 
scopul Lui cuprinde mult mai mult decât atât.

Alţii nu ştiu decât că El a venit să ne „elibereze” de 
sub puterea lui Satan şi a forţelor întunericului. Spun din 
nou, acesta nu este motivul principal pentru care El a 
venit. Cum ar fi putut El veni să trăiască şi să moară doar 
pentru a ne elibera de păcat şi a ne scăpa de Satan? El a 
venit să înfăptuiască mult mai mult. Da, El ne-a mântuit 
de păcat. Da, El ne-a eliberat de sub puterea lui Satan 
şi a întunericului din lume, însă acestea nu sunt decât 
mijloace pentru atingerea adevăratului scop. Biblia 
spune: „Şi ne-a scos de acolo, ca să ne aducă aici, să ne 
dea ţara pe care a jurat-o taţilor noştri” (Deuteronom 
6:23, versiunea Fidela).

 În versetul anterior, trebuie să luăm seama la 
trei puncte importante. Primul este că „El ne-a scos de 
acolo”; al doilea este motivul pentru care El ne-a scos – 
ca să ne poată „aduce aici.” Al treilea este scopul suprem 
– „să ne dea ţara.” Ideea nu era doar să ne scoată de 
acolo. El ne-a mântuit nu doar ca noi să putem scăpa 

În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai 
dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după 

sfatul voii Sale (Efeseni 1:11).

El a venit să înfăptuiască 
mult mai mult

VINERI
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de Satan, ci ne-a mântuit cu un scop: să ne ducă undeva 
– în locul nostru în Cristos; în moştenirea noastră în El.

În Faptele apostolilor 26:18, apostolul Pavel 
relatează cum Domnul Isus L-a trimis la neamuri: „ca 
să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la 
lumină şi de sub autoritatea lui Satan la Dumnezeu; şi 
să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate 
şi moştenire alături de cei sfințiți” (Faptele apostolilor 
26:18, versiunea NTR). Când vii la Cristos, tu nu primeşti 
doar iertare şi spălare de păcat, ci şi o moştenire: „în El, 
în care am şi primit o moştenire, fiind rânduiţi dinainte, 
după planul Celui care lucrează toate după sfatul voii 
Sale” (Efeseni 1:11, versiunea GBV).

Nici un creştin nu ar trebui să fie falimentar sau 
sărac. Biblia spune că noi suntem împreună moştenitori 
cu Cristos (Romani 8:17). Un creştin se poate numi pe 
sine sărac şi poate duce lipsă, însă aceasta nu îl face 
sărac; el pur şi simplu nu îşi cunoaşte moştenirea. Planul 
lui Dumnezeu pentru tine este să te facă una cu Cristos; 
acesta este scopul Lui şi El deja l-a îndeplinit.

Luca 14:25-15:10
Judecători 19-21

Romani 11:1-12
Psalmul 

119:81-104

Efeseni 1:3-11; 
2 Petru 2:2-4

| Proclamaţie
Isus a venit ca eu să am viaţa şi să o 
am din belşug. Acum sunt părtaş al 
vieţii lui Dumnezeu! Binecuvântat 
să fie Dumnezeu! Viaţa mea este o 
expresie şi o demonstraţie a gloriei 
şi neprihănirii lui Dumnezeu, o 
mărturie a harului şi a iubirii Lui şi o 
revelaţie a perfecţiunii Lui. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii oameni nu sunt atenţi la diferitele activităţi 
ale Duhului Sfânt care au loc în timpul 

serviciului divin din biserică. Ei sunt atât de preocupaţi 
cu alte lucruri încât, chiar dacă prezenţa şi puterea lui 
Dumnezeu se manifesta intens în acea ambianţă, viaţa 
lor nu progresează, deoarece sunt distraşi.

Este vital ca atenţia ta să fie neîmpărţită de 
fiecare dată când te afli în prezenţa Domnului în biserică 
şi chiar în timpul momentelor de studiu personal şi de 
rugăciune. Dumnezeu are întotdeauna ceva special 
pentru tine, un cuvânt care îţi va creşte slava, însă tu 
trebuie să-I acorzi toată atenţia ta. Când Îi dai Lui atenţia 
ta, primeşti în schimb tot ce are El pentru tine. 

Cuvântul lui Dumnezeu este răspunsul lui 
Dumnezeu şi, prin atenţia ta, tu îi permiţi intrarea 
liberă în duhul tău, până când îţi schimbă mentalitatea, 
modul de gândire, îţi influenţează cuvintele şi îţi aduce 
moştenirea care îţi aparţine. Aşa că, atunci când te rogi 
şi te închini înaintea Domnului, fă-o din duhul tău, cu 
toată atenţia. Astfel, Duhul Sfânt îţi va sluji, în timp ce 
tu Îi slujeşti Lui.

Dă-I Domnului atenţia ta; dă-I Lui inima ta; dă-I Lui 
mintea ta. Lasă-L să îţi slujească ţie şi apoi să le slujească 
şi altora, prin tine. Biblia spune: „să ne apropiem cu o 
inimă sinceră, în siguranţa deplină a credinţei...” (Evrei 
10:22, versiunea NTR). Aceasta nu înseamnă să „vii mai 

Plecaţi-vă urechea şi ascultaţi glasul meu! Fiţi cu luare 
aminte şi ascultaţi cuvântul meu (Isaia 28:23).

Acordă-I atenţie lui Dumnezeu

SÂMBĂTĂ
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aproape” de Dumnezeu, pentru că tu deja eşti în El şi El 
în tine. De fapt, versetul citat se referă la a-ţi îndrepta 
atenţia către El şi a-L face pe El centrul atenţiei tale. 
Este vorba despre o conştientizare a duhului tău, pentru 
că noi nu ne putem apropia de El mai mult decât am 
făcut-o deja; noi suntem una cu El. 

Cu toate acestea, inima noastră poate fi departe. 
De aceea, Biblia spune „să ne apropiem cu o inimă 
sinceră.” Aşadar, cu fiecare oportunitate pe care o ai de 
a intra în părtăşie cu Domnul, dă-I Lui întreaga ta atenţie 
şi deschide-ţi inima pentru a primi tot ce are El pentru 
tine.

Luca 15:11-32
Rut 1-4

Romani 11:13-24
Psalmul 

119:105-128

Matei 15:7-9; Proverbe 23:26; 
Proverbe 4:20

| Rugăciune
Binecuvântatule Domn, Îţi 
mulţumesc pentru binecuvântarea 
de a Te sluji şi de a mă închina 
înaintea Ta din duhul meu. Tu eşti 
tot ceea ce îmi încântă sufletul; 
pentru mine însemni mai mult 
decât viaţa! Te iubesc, Duhule Sfânt, 
iar inima mea se concentrează 
asupra Ta chiar acum, pentru a 
primi atingerea Ta scumpă şi pentru 
a fi transformat în prezenţa Ta, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii copii ai lui Dumnezeu se trezesc uneori 
în situaţii neplăcute pentru că nu se supun 

îndrumării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne îndrumă prin 
Cuvântul lui Dumnezeu. Orice sfat pe care îl primeşti, 
care este contrar Bibliei, nu vine de la Duhul Sfânt. Unii 
oameni se roagă pentru un anumit lucru şi, când le 
vine o idee, spun: „Ei bine, Dumnezeu mă îndrumă să 
fac cutare şi cutare lucru.” Dacă i-ai întreba: „Ce te face 
să crezi că Dumnezeu te îndrumă în acea direcţie?” ar 
spune: „Deoarece m-am rugat pentru acest lucru.”

Faptul că te-ai rugat pentru ceva nu este suficient! 
Ce ţi-a spus Domnul după ce te-ai rugat? Ţi-a spus El în 
mod explicit să mergi şi să faci lucrul spre care crezi că 
te îndrumă? Este ideea ta în conformitate cu Cuvântul 
lui Dumnezeu? Este ea compatibilă cu ce spune 
Scriptura? Cuvântul Lui este exprimarea voii Sale. Când 
te supui Duhului Sfânt pentru a fi îndrumat de El, tu te 
supui domniei, supremaţiei şi călăuzirii Cuvântului lui 
Dumnezeu.

De aceea, o bună cunoaştere a Cuvântului 
Domnului este absolut indispensabilă. Este important 
să cunoşti Scriptura cât mai precis. Cu cât te supui mai 
mult domniei Cuvântului lui Dumnezeu, cu atât Îi va fi 
mai uşor Duhului Sfânt să te îndrume şi să Se exprime 
prin tine. Dorinţa Lui este să te conducă din slavă în 
slavă.

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu 
sunt fii ai lui Dumnezeu (Romani 8:14).

Urmează călăuzirea Duhului 
Sfânt

DUMINICĂ
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Versetul nostru tematic spune: „Căci toţi cei ce 
sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui 
Dumnezeu” (Romani 8:14). Partea subliniată se referă 
la maturitatea spirituală, la fiii maturi ai lui Dumnezeu 
(„huios” – în greacă) – cei care au ajuns la maturitatea 
credinței; ei se supun călăuzirii Duhului Sfânt.

Pentru a împlini destinul lui Dumnezeu pentru 
viaţa ta, trebuie să înveţi să-L urmezi pe Duhul Sfânt 
în Cuvânt, conform Cuvântului şi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Nu lua niciodată o hotărâre majoră cu 
privire la viaţa ta fără să te consulţi cu El. Şi nu te grăbi 
atunci când cauţi îndrumarea Lui; fii răbdător până când 
vei auzi vocea Lui – cuvintele Lui – în duhul tău şi nu fi 
niciodată în contradicţie cu ce spune Scriptura.

Luca 16
1 Samuel 1-2

Romani 11:25-36
Psalmul 

119:129-144

1 Ioan 1:6-7; Ioan 16:13-15; 
Isaia 30:21

| Proclamaţie
Sunt născut din Duhul Sfânt şi mă 
supun total conducerii, călăuzirii 
şi controlului Său. Adevărul şi 
înţelepciunea Lui sunt forţele vieţii 
mele, propulsându-mă din slavă în 
slavă, în timp ce umblu pe cărările 
prestabilite de Dumnezeu pentru 
mine. Împlinesc voia Lui absolută şi 
îmi trăiesc destinul în El, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Prea mulţi oameni sunt aruncaţi înainte şi înapoi 
în viaţă; sunt năvalnici ca apele. Aceasta nu 

este dorinţa lui Dumnezeu pentru tine. El vrea ca tu să fii 
tare, neclintit, sporind totdeauna în lucrul Domnului. El 
vrea ca tu să fii ferm şi stabil în credinţă. Iar Cuvântul lui 
Dumnezeu este cel care îţi aduce echilibru şi stabilitate 
în viaţă. 

Pentru a deveni o persoană stabilă, trebuie să devii 
stabil în Cuvânt. Unii oameni sunt uşor de descurajat şi 
se clatină în credinţă din cauza a ceea ce văd şi aud; viaţa 
lor este puternic influenţată de emoţiile şi experienţele 
pe care le au. Fiecare lucru, oricât de mărunt ar fi, le 
zguduie credinţa. Tu să nu te numeri niciodată printre 
ei.

Crede cu toată inima ta că Scriptura îţi dă lumină şi 
direcţie şi că deţine soluţia fiecărei probleme. De aceea, 
indiferent de necazurile, împotrivirile şi provocările cu 
care te confrunţi, rămâi neclintit. Fii de nezdruncinat. 
Încrede-te în Cuvântul lui Dumnezeu. Pune-ţi credinţa 
în el; rămâi ferm pe poziţie în ce priveşte mesajul 
Evangheliei. Lasă Scriptura să te inunde complet, până 
când Cuvântul lui Dumnezeu este tot ce gândeşti, 
vorbeşti şi trăieşti.

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, 
sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că 
osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică  

(1 Corinteni 15:58).

Cuvântul lui Dumnezeu îţi dă 
stabilitate

LUNI
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Tu nu Îl serveşti pe Cristos degeaba. Dumnezeu 
nu este nedrept ca să uite lucrarea ta şi dragostea 
pe care I-ai arătat-o (Evrei 6:10). Biblia spune: „Fiţi şi 
voi răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că venirea 
Domnului este aproape!” (Iacov 5:8, versiunea NTR). 
Acesta este unul dintre motivele pentru care noi îţi 
slujim şi îţi aducem Cuvântul Domnului în fiecare zi: 
ca tu să creşti în credinţă şi să fii zidit pe adevăr, până 
când vei deveni desăvârşit, neclintit şi întregit, astfel 
încât, indiferent ce s-ar întâmpla, să fii curajos, vibrant 
şi înflăcărat pentru Domnul.

Luca 17:1-19
1 Samuel 3-7

Romani 12:1-8
Psalmul 

119:145-160

2 Timotei 3:16-17; Isaia 33:6; 
Luca 6:47-49

| Rugăciune
Dragă Tată, Cuvântul Tău îmi 
dă putere şi transferă curaj 
în duhul meu. Sunt neclintit, 
vibrant şi înflăcărat în duh, astăzi 
şi întotdeauna, indiferent de 
încercările sau persecuţiile care ar 
putea veni în calea mea! Credinţa 
mea este puternică şi activă şi 
învinge orice circumstanţe, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pe măsură ce creşti în Cristos, o decizie 
importantă pe care trebuie să o iei este să 

creşti în mod continuu în cunoaşterea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Cultivă-ţi pasiunea de a-L cunoaşte pe 
Domnul prin studiul atent şi dedicat al Scripturii. Acordă 
mai multă atenţie Cuvântului lui Dumnezeu; asimilează-l 
în duhul tău şi meditează asupra lui. Nu presupune 
niciodată că ştii Cuvântul lui Dumnezeu îndeajuns.

Există oameni care cred că ştiu prea bine Biblia; ei 
au devenit atât de „familiarizaţi” cu Cuvântul Domnului, 
încât cred că ştiu toată Scriptura. Astfel de oameni nu 
realizează decât în ceasul încercării cât de puţin cunosc 
Cuvântul lui Dumnezeu în duhul lor; şi atunci încep să 
acţioneze în frică şi îngrijorare. Aceasta este dovada 
că nu au în ei Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune: 
„Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi...” 
(Coloseni 3:16); din belşug, nu doar puţin!

Persistă în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Cu cât îl studiezi mai mult, cu atât descoperi cine este 
Cristos, caracterul şi natura Lui şi descoperi cine eşti tu 
în El. Şi pe măsură ce studiezi, El Se manifestă în viaţa ta 
cu glorie din ce în ce mai mare. Versetul nostru tematic 
spune: „Studiază Scripturile să te arăţi tu însuţi aprobat 
lui Dumnezeu...” (2 Timotei 2:15, versiunea Fidela). Cu 

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om 
încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine 

şi care împarte drept Cuvântul adevărului  
(2 Timotei 2:15).

Nu presupune că ştii totul

MARȚI
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alte cuvinte, studiază pentru a avea succes; studiază 
pentru a fi la zi şi a creşte în cunoştinţă. 

Biblia spune că, prin cunoştinţă, cei drepţi vor fi 
eliberaţi (Proverbe 11:9, versiunea Fidela). Eliberarea 
nu se referă doar la soluţionarea problemelor, ci şi la 
intrarea în moştenire. Cristos ne-a adus eliberare de 
înfrângere şi de păcat; El ne-a dat abilitatea de a hotărî 
ce fel de viaţă vrem să avem. El ne-a adus libertatea de a 
decide; El a spus: „Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul 
vă va face liberi” (Ioan 8:32, versiunea Fidela).

Când ajungi să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu, 
devii liber în sfera adevărului pe care îl cunoşti. Aşadar, 
continuă să îţi stimulezi apetitul pentru Cuvântul lui 
Dumnezeu. Meditează asupra Scripturii zi şi noapte, şi 
vei fi precum un pom sădit lângă un izvor de apă, plin 
de rod, productiv şi prosper în tot ceea ce faci (Psalmul 
1:1-3).

Luca 17:20-18:14
1 Samuel 8-10

Romani 12:9-21
Psalmul 

119:161-176

2 Timotei 3:14-15; Proverbe 1:5;  
Osea 6:3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat Cuvântul Tău, care este 
materialul de construcţie cu care 
să-mi zidesc credinţa şi care mă 
propulsează spre niveluri tot mai 
înalte de slavă, de promovare 
şi de victorie. Pe măsură ce 
meditez asupra Cuvântului Tău, 
înţelepciunea Ta este emanată din 
mine, iar harul Tău mă face roditor 
şi productiv în toate lucrurile, 
funcţionând în excelenţă, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul nostru tematic reprezintă sfatul 
Duhului Sfânt dat prin apostolul Pavel 

Bisericii, cu privire la importanţa mijlocirii înflăcărate 
pentru toţi oamenii, pentru ţara în care locuim şi pentru 
oamenii de la conducerea ţării. Rezultatul ascultării 
este experimentarea binecuvântărilor copleşitoare ale 
lui Dumnezeu, de pace şi bunăstare. Isaia 1:19 spune: 
„De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune 
roade ale ţării.” Din ascultarea de Dumnezeu fac parte 
rugăciunea şi mijlocirea pentru inimile oamenilor din 
ţara ta şi din întreaga lume, pentru ca neprihănirea 
Lui să fie instaurată şi ca toate formele de întuneric, 
dezordine, răutate şi teroare să fie înfrânte.

Astăzi, securitatea şi situaţia economică a lumii 
reprezintă motive de îngrijorare. Însă soluţia se află în 
mâinile Bisericii. Biserica este singura putere care stă 
astăzi împotriva răului (2 Tesaloniceni 2:7). Unii creştini 
nu se roagă pentru ţara lor; în schimb, se plâng tot timpul. 
Tu să nu te numeri printre ei. Dacă nu te rogi pentru ţara 
ta, cum să te bucuri de bunătăţile pământului? În fiecare 
naţiune, Biblia vorbeşte despre bunurile pământului, 
despre cele mai bune roade ale ţării (Isaia 1:19). Psalmul 
33:5 spune: „... bunătatea Domnului umple pământul.”

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, 
cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru 
împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, 
ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu 

toată evlavia şi cu toată cinstea (1 Timotei 2:1-2).

Mijloceşte intens pentru ţara ta

MIERCURI
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Ridică-te la înălţimea chemării tale şi preia 
responsabilitatea rugăciunii. Roagă-te cu înflăcărare 
şi zel pentru naţiunea şi liderii ţării în care trăieşti 
sau munceşti, dar şi pentru restul lumii. Declară că 
neprihănirea Domnului va triumfa şi că gloria Lui inundă 
şi influenţează inimile oamenilor, pe măsură ce oamenii 
lui Dumnezeu proclamă Evanghelia cu îndrăzneală. 
De asemenea, roagă-te ca slujitorii lui Dumnezeu să 
primească mai mult har pentru a predica Evanghelia cu 
îndrăzneală şi cu putere, pentru ca tot mai multe suflete 
din întreaga lume să vină la Domnul.

Până când va avea loc răpirea Bisericii, noi, ca 
popor al lui Dumnezeu, deţinem adevărata putere a 
naţiunilor şi avem autoritatea de a influenţa parcursul 
lor prin rugăciune.

Luca 18:15-43
1 Samuel 11-13

Romani 13:1-14
Psalmii 120-122

Coloseni 4:2; Luca 18:1; 
Ieremia 29:7

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă rog ca pacea 
Ta, progresul Tău şi bunăstarea Ta 
să domnească în naţiunile lumii, iar 
Tu să le dai slujitorilor Evangheliei 
îndrăzneală să predice Cuvântul 
Tău. Mă rog ca puterea şi influenţa 
mesajului lor să aprindă iubirea Ta 
în inima oamenilor. Îţi mulţumesc 
pentru extraordinara şi glorioasa 
transformare care va avea loc în 
viaţa multora prin Evanghelie, în 
Numele Domnului Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Poate îţi pui următoarea întrebare: „Dacă cineva 
născut din nou realizează că are în inimă ură, 

mânie, amărăciune, gelozie, invidie, mândrie etc., cum 
poate scăpa de ele? Trebuie să se roage ca Dumnezeu 
să le înlăture?” În primul rând, trebuie să înţelegi ce 
înseamnă să fii creştin; creştinul este o persoană al 
cărui duh a fost creat din nou de Dumnezeu; iar acest 
duh creat din nou are anumite caracteristici, cum ar 
fi dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, blândeţea, 
bunătatea şi credinţa.

Ura, mânia, amărăciunea, gelozia, invidia şi 
mândria nu sunt caracteristici ale duhului uman re-
creat; deci, refuză să le adăposteşti. Priveşte în duhul 
tău şi adu la lumină dragoste, bucurie, pace, îndelungă 
răbdare, bunătate şi credinţă. Ai aceste minunate 
însușiri în duhul tău. Le poţi numi „produse” sau 
roade ale duhului tău uman, pentru că eşti un stejar al 
neprihănirii (Isaia 61:3).

Biblia spune că dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată din belşug în inima ta prin Duhul Sfânt (Romani 
5:5); aceasta înseamnă că nu mai este loc în inima ta 
pentru ură, amărăciune, gelozie şi alte sentimente 
negative. Toate acestea sunt roadele firii pământești. 
Şi Dumnezeu nu ne-a îndemnat să ne rugăm ca ele să 
dispară, ci ne spune să scăpăm de ele! Dacă nu ar fi fost 

Dar rodul Duhului este dragoste, bucurie, pace, 
îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credinţă 

(Galateni 5:22, versiunea Fidela).

Înţelege-ţi adevărata natură

JOI

21



posibil, El nu ţi-ar fi spus să o faci.
Atunci când se pare că urmează o manifestare a 

faptelor firii pământești, trebuie să îţi foloseşti gura! 
Declară că există dragoste în inima ta. Începe cu aceasta. 
Poate te întrebi: „Chiar trebuie să o spun?” Da, trebuie 
să rosteşti aceasta şi să o faci în mod continuu până 
capeţi biruinţă, pentru că gura ta este cârma care îţi 
controlează viaţa. Fă-ţi un obicei din a afirma periodic: 
„Isus Cristos este Domnul vieţii mele, iar eu umblu în 
dragoste!” Cu cât spui aceasta mai mult, cu atât va fi mai 
mare expresia şi manifestarea dragostei Sale în viaţa ta.

Tu te-ai născut cu natura lui Dumnezeu în 
inima ta; ai viaţa Lui în tine. Fii mult mai conştient de 
caracteristicile duhului tău şi conformează-ţi acţiunile şi 
cuvintele adevăratei tale naturi.

Luca 19:1-27
1 Samuel 14-15

Romani 14:1-11
Psalmii 123-124

1 Petru 2:1-2; 
1 Petru 2:12

| Proclamaţie
Umblu în Duhul Sfânt şi astfel nu 
împlinesc poftele firii pământeşti! 
Dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată în inima mea prin Duhul 
Sfânt! M-am îmbrăcat cu omul cel 
nou, care se înnoieşte în cunoştinţă 
după chipul Celui ce l-a creat. 
Exprim virtuţile şi perfecţiunile 
divinităţii faţă de cei din jurul meu. 
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Abonează-te la pagina Rhapsody Of Realities 
pe KingsChat 

Mulţi dintre noi îndrăgesc deja KingsChat, 
aplicaţia de mesagerie pentru telefoane mobile, 
cu care le poţi trimite simplu şi rapid mesaje 
tuturor celor cu care îţi face plăcere să vorbeşti!

Îmbunătăţeşte-ţi experienţa pe care o ai pe 
KingsChat, urmărind pagina RHAPSODY OF 
REALITIES SUPERUSER. Postările constante 
şi ultimele noutăţi despre impactul Îngerului 
Mesager în întreaga lume te vor inspira!

Abonează-te la această pagină urmând aceşti 
paşi simpli:

1. Descarcă aplicaţia KingsChat din AppStore 
sau din Google Play Store

2. Porneşte aplicaţia
3. Apasă pe semnul plus (+) aşezat în partea de 

jos a ecranului, în dreapta 
4. Apasă pe butonul de căutare
5. Introdu numele paginii: Rhapsody of Realities
6. Apasă pe butonul FOLLOW din colţul de sus 

din dreapta.

Rapsodia Of Realităților
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Fiind creştin, nu există nici o provocare sau 
problemă suficient de puternică pentru a te 

putea distruge, căci Cel care este mai mare locuieşte 
în tine. Tu eşti mai mult decât biruitor. Încă dinainte 
să te naşti, Dumnezeu ştia fiecare problemă cu care te 
vei confrunta vreodată, şi te-a făcut învingător. Motivul 
pentru care El permite problemelor sau provocărilor să 
vină în calea ta este acela că a pus deja în tine soluţia. 
Problemele gravitează în jurul soluţiei lor. Aşadar, atunci 
când te confrunţi cu provocări, nu te teme şi nu te 
îngrijora, ci bucură-te, pentru că ai ocazia de a manifesta 
slava lui Dumnezeu.

1 Corinteni 10:13 spune: „... şi Dumnezeu, care 
este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile 
voastre...” Pe Dumnezeu nu Îl deranjează faptul că te 
confrunţi cu o provocare, pentru că ştie că, dacă acţionezi 
pe baza Cuvântului Său, poţi schimba situaţia şi o poţi 
transforma într-o mărturie care să aducă slavă Numelui Său.

Indiferent de situaţia prin care treci, 
conştientizează faptul că tu porţi în tine rezolvarea ei. 

Căci noi suntem [propria] lucrare a mâinii lui Dumnezeu 
(capodopera Lui), recreaţi în Cristos Isus [născuţi din 
nou] pentru a putea face acele fapte bune pe care 
Dumnezeu le-a predestinat (plănuit mai dinainte) 

pentru noi [urmând căi pe care El le-a prestabilit din 
timp], ca să umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care 
El ne-a pregătit-o şi ne-a pus-o la dispoziţie s-o trăim] 

(Efeseni 2:10, versiunea Amplificată).

Răspunsul este în tine

VINERI
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De aceea Biblia spune: „... să priviţi ca o mare bucurie 
când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2).

Romani 8:28 spune: „De altă parte, ştim că toate 
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl 
iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său.” Dumnezeu a pregătit o viaţă 
glorioasă pentru tine; o viaţă de favoare, de victorie, de 
stăpânire şi de bucurie; El nu ţi-a pregătit viaţa pentru 
înfrângere sau eşec! Tu eşti capodopera mâinilor Lui, 
creat în Cristos Isus pentru slavă şi excelenţă (Efeseni 
2:10). Trăieşte viaţa bună pe care El ţi-a pregătit-o mai 
dinainte.

Luca 19:28-48
1 Samuel 16-17

Romani 14:12-23
Psalmii 125-126

Coloseni 3:15-16; 1 Ioan 4:4; 
Romani 8:35-38

| Rugăciune
Domnul meu drag, Îţi sunt 
recunoscător că Tu m-ai făcut o 
comoară deosebită pentru Tine şi 
m-ai chemat la o viaţă de glorie, 
de excelenţă şi de stăpânire. Îţi 
mulţumesc că m-ai aşezat pe 
calea vieţii: calea neprihănirii şi 
a gloriei, în Cristos Isus! Umblu 
în înţelepciune divină astăzi şi 
întotdeauna, în Numele Domnului 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Viaţa pe care am fost chemaţi să o trăim în 
Cristos este viaţa veşnică. Ea nu cunoaşte 

eşecul şi înfrângerea, pentru că noi suntem asociaţi 
ai Dumnezeirii (1 Ioan 1:3). Suntem comoştenitori cu 
Cristos (Romani 8:17). Atunci, de ce ar trebui să sufere 
vreun creştin înfrângere şi să resimtă durere, dacă el este 
comoştenitor cu Cristos?

Dumnezeu a avut un plan, acela de a te face una cu 
Cristos. Acest plan s-a materializat deja. 1 Corinteni 6:17 
spune: „Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur 
duh cu El.” Acum, pentru că ai fost născut din nou, eşti 
una cu Domnul. Ai intrat într-o uniune cu Cristos. Nu te 
străduieşti să ajungi la nivelul lui Dumnezeu; deja eşti una 
cu El.

De aceea, boala, neputinţa şi infirmitatea nu ar 
trebui să aibă loc în trupul tău. Eşecul de orice fel nu este 
şi nu trebuie să fie parte din viaţa ta. Nici Satan nu mai 
este un factor de influenţă pentru tine, pentru că tu eşti 
aşezat cu Cristos în locurile cereşti (Efeseni 2:6), mult 
deasupra oricărei dregătorii, puteri, domnii sau stăpâniri, 
şi deasupra oricărui nume care poate fi numit, nu doar în 
această lume, ci şi în cea viitoare (Efeseni 1:21). Tu eşti 
superior lui Satan şi cohortelor lui.

Aşa cum dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate 
lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui 

ce ne-a chemat la glorie şi virtute  
(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).

Fără eşec sau înfrângere

SÂMBĂTĂ
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Mai mult, Efeseni 1:3 spune: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, 
în locurile cereşti, în Cristos.” Poate spui: „Însă El ne-a 
binecuvântat doar cu binecuvântările spirituale”; nu 
este așa, trebuie să înţelegi faptul că domeniul spiritual 
îl controlează pe cel fizic. Gradul superior îl include pe 
cel inferior. Aşadar, dacă eşti binecuvântat cu toate 
binecuvântările spirituale, eşti automat binecuvântat şi 
cu toate binecuvântările fizice. Aceasta înseamnă că nu 
există nimic ce tu să nu ai.

Nu este de mirare faptul că Pavel a spus: „... toate 
lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21). Tot ce îți 
trebuie pentru a duce o viaţă de succes absolut, de 
victorie, de stăpânire, de slavă şi de neprihănire ţi-a fost 
dat deja în Cristos. Acesta a fost şi mesajul versetului 
tematic. Aşadar, în calitate de creştin, nu ai de ce să 
trăieşti în sărăcie, pentru că eşti sămânţa lui Avraam. 
Motivul pentru care mulţi suferă este lipsa de cunoaştere: 
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă...” (Osea 4:6).

Începe să cunoşti cine eşti. Ai fost chemat la o 
viaţă de slavă şi de excelenţă, nu de eşec şi de înfrângere. 
Trăieşte fiecare zi conştient de aceste lucruri.

Luca 20:1-19
1 Samuel 18-19

Romani 15:1-9
Psalmii 127-128

Romani 8:16-17; 3 Ioan 1:2;  
Psalmul 115:15-16

| Rugăciune
Am primit o moştenire care este 
nepieritoare şi neîntinată! Am 
fost binecuvântat cu tot felul de 
binecuvântări duhovniceşti în locurile 
cereşti în Cristos. Sunt un succes 
permanent! Lumea este a mea! 
Viaţa mea este mărturia şi revelarea 
harului, înţelepciunii, perfecţiunii 
şi neprihănirii lui Dumnezeu! 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de copil al lui Dumnezeu, există o 
ungere peste viaţa ta; este o înzestrare divină. 

Mulţi confundă ungerea cu Duhul Sfânt, însă ungerea nu 
este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care îţi dă ungerea, 
iar ungerea este o putere divină. Este acea putere a lui 
Dumnezeu care vindecă, eliberează, înlătură apăsările 
şi te face să prosperi. Îţi aduce victorie. Îţi deschide uşi. 
Te ridică şi te face să împlineşti voia Tatălui. Te face să 
înfăptuiești lucrări care depăşesc abilitatea omenească.

Un alt lucru frumos este acela că ungerea de 
peste viaţa ta poate creşte. Uneori oamenii vor să facă 
mai mult; vor să aibă un impact şi mai mare în vestirea 
Evangheliei, iar mesajul acesteia să atingă tot mai mulţi 
oameni. Da, este posibil şi este de dorit, însă ai nevoie de 
mai mult har. Dumnezeu trebuie să crească autoritatea 
pe care ţi-a dat-o, însă mai întâi trebuie să fii credincios 
în ceea ce ai deja. Dacă foloseşti cu credincioşie ceea ce 
ai acum, atunci El îţi va da o nouă ungere.

Dacă eşti lider în casa lui Dumnezeu, de exemplu, 
iar Domnul ţi-a încredinţat conducerea a cincizeci de 
membri, roagă-te şi mijloceşte cu dedicare pentru aceşti 
cincizeci, ca şi cum ar fi vorba de cincizeci de mii. Dacă 
nu eşti credincios în lucrarea cu cei cincizeci, chiar dacă 
posteşti şi te rogi pentru a vedea o creştere a numărului 
de membri, este posibil ca aceasta să nu se întâmple 

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El 
rămâne în voi... (1 Ioan 2:27).

Fii credincios în ceea ce 
priveşte ungerea
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niciodată, pentru că ungerea nu poate creşte în absenţa 
credincioşiei.

 Isus a spus în Luca 16:10: „Cine este credincios 
în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi 
cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept 
şi în cele mari.” Acesta este un principiu spiritual. Alege 
să fii credincios în ceea ce Domnul ţi-a încredinţat. Nu 
dispreţui începuturile slabe, deoarece credincioşia ta 
în ceea ce pare „mic” astăzi este ceea ce te va duce la 
următorul nivel.

Luca 20:20-21:4
1 Samuel 20-22

Romani 15:10-19
Psalmii 129-130

1 Corinteni 4:1-2; Luca 16:10;  
1 Petru 4:10

| Rugăciune
Domnul meu drag, Îţi mulţumesc 
pentru ungerea de peste viaţa 
mea şi pentru privilegiul de a fi un 
ambasador al împăcării. Pasiunea 
mea spirituală este la cel mai înalt 
nivel pentru că sunt plin de Duhul 
Sfânt. Sunt credincios şi eficient 
în slujirea şi în lucrarea care mi-
au fost încredinţate, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiecare copil al lui Dumnezeu are credinţă. 
Biblia spune că Dumnezeu i-a dat fiecărui om 

o măsură de credinţă (Romani 12:3). Cu toate acestea, 
adeseori unii nu au destulă îndrăzneală ca să acţioneze 
pe baza credinţei lor. De exemplu, în timpul unui serviciu 
divin la biserică, cineva poate primi un cuvânt profetic, 
însă în loc să meargă în faţă ca să-l spună, are emoţii şi 
nu reuşeşte să-şi adune curajul pentru a face aceasta.

Persoana poate se gândeşte astfel: „Nu am profeţit 
niciodată până acum; cum să mă ridic pur şi simplu 
în mijlocul acestei mulţimi şi să încep să profeţesc?” 
Asemenea gânduri vor duce la risipirea credinţei sale şi 
îl vor face să piardă acea ocazie, fără ca el să fi împlinit 
planul lui Dumnezeu pentru acel moment. Însă cel care 
este plin de Duhul Sfânt nici nu aşteaptă să primească 
întregul mesaj pentru a se ridica şi a începe să rostească 
profeţia. Odată ce a auzit o propoziţie din partea 
Duhului Sfânt, păşeşte prin credinţă şi rosteşte mesajul. 
Şi când începe, Duhul Sfânt îl conduce tot mai departe 
până când rosteşte întregul mesaj.

A umbla în Duhul Sfânt înseamnă a umbla prin 
credinţă, iar credinţa este activă, nu pasivă. Este 
răspunsul duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu. 
Aşadar, acţionează întotdeauna cu îndrăzneală prin 
credinţă. Când Dumnezeu îţi dă un cuvânt, acţionează 

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să-I fim plăcuţi Lui! 
Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că 
El este şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută (Evrei 11:6).

Pasul credinţei 

LUNI

25



pe baza lui. Fă un pas al credinţei. Imaginează-ţi ce i-a 
spus Dumnezeu lui Avraam: „... Ieşi din ţara ta, din 
rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe 
care ţi-o voi arăta” (Geneza 12:1). Biblia ne spune că 
Avraam a ascultat, fără să ştie unde merge. El a făcut 
pasul credinţei.

Noe a făcut acelaşi lucru; a făcut un pas al 
credinţei, bazându-se pe cuvântul pe care îl primise de 
la Dumnezeu: „Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat 
de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau şi, 
plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape 
casa...” (Evrei 11:7). Fă pasul credinţei azi, acţionând cu 
îndrăzneală, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.

Luca 21:5-38
1 Samuel 23-25

Romani 15:20-33
Psalmii 131-132

Evrei 11:6-13; 
Faptele apostolilor 4:13

| Proclamaţie
Sunt plin de îndrăzneală! Şi 
astăzi voi face paşi de uriaş pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu! 
Prin credinţa mea în Cuvântul 
Domnului, care este în mine o 
forţă propulsoare, văd invizibilul 
şi înfăptuiesc imposibilul! Sunt 
triumfător la plecare şi la venire, 
prin puterea Duhului Sfânt care 
este activă în mine! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există voia bună, voia plăcută şi voia desăvârşită 
a lui Dumnezeu. Întotdeauna, ceea ce Îşi 

doreşte Dumnezeu pentru noi este să umblăm în voia Sa 
desăvârşită. Aceasta este planul lui Dumnezeu pentru 
tine. Este voia Lui hotărâtă pentru viaţa ta.

O dovadă clară a maturităţii spirituale este 
abilitatea de a discerne voia desăvârşită a lui Dumnezeu 
pentru viaţa ta şi de a umbla în ea. Şi nu este ceva greu; 
Cuvântul lui Dumnezeu exprimă gândurile şi opiniile Sale 
desăvârşite, aşa că poţi avea încredere în Cuvântul Lui. 
Psalmul 119:105 descrie Cuvântul Domnului ca fiind o 
candelă pentru picioarele tale şi o lumină pe cărarea ta. 
Cuvântul Lui te îndrumă, te ghidează. Astfel că trebuie 
să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu pentru a înţelege voia 
desăvârşită a lui Dumnezeu pentru viaţa ta şi a umbla 
în ea.

Rugăciunea fierbinte şi consecventă în alte limbi 
este, de asemenea, un factor foarte important care te 
ajută să recunoşti voia desăvârşită a lui Dumnezeu şi 
să umbli în ea. Rugăciunea în alte limbi, pe lângă alte 
beneficii, îţi sensibilizează duhul pentru a se putea 
acorda fin pe lungimea de undă a Duhului Sfânt, fiindu-
ţi astfel mult mai uşor să primeşti instrucţiuni şi direcţie 
în duhul tău.

Mulţi oameni se implică mult în serviciul lor sau 
în afaceri pentru că le este bine, totuşi nu aceasta este 

... ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea 
bună, plăcută şi desăvârşită (Romani 12:2).

Umblă în voia Lui desăvârşită
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voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru ei. Atunci când 
funcţionezi în voia Lui bună sau plăcută, este posibil să 
îţi împlineşti sau nu destinul; este posibil să realizezi 
sau nu scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. A trăi în 
voia desăvârşită a lui Dumnezeu înseamnă a trăi în ce 
are Dumnezeu mai bun pentru tine, pentru că te situezi 
exact în planul Său pentru tine în acel moment.

De aceea, în viaţă, înainte de a lua decizii majore, 
asigură-te că descoperi care este voia desăvârşită a 
lui Dumnezeu pentru tine, petrecând timp în părtăşie 
cu Duhul Sfânt şi meditând asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. Nu te mulţumi cu voia Sa bună sau plăcută; 
umblă în voia Sa desăvârşită. Este cel mai sigur loc în 
care poţi fi.

Luca 22:1-38
1 Samuel 26-28

Romani 16:1-11
Psalmii 133-134

Evrei 10:7; 1 Ioan 2:17; 
Coloseni 1:9-10

| Rugăciune
Mă delectez în Tine, o, Doamne! Tu 
îmi îndrepţi şi îmi netezeşti cărările! 
Cuvântul Tău este în inima mea, 
iar eu umblu cu atenţie în voia Ta 
desăvârşită, în fiecare etapă a vieţii 
mele, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Fiind creştini, noi nu avem nevoie să fim 
eliberaţi de cel rău, pentru că deja am fost 

eliberaţi: „Mulţumindu-I Tatălui, care v-a învrednicit să 
aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a 
izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat 
în Împărăţia Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1:12-13). 
Atunci poate te întrebi de ce i-a învăţat Isus pe ucenici 
să se roage: „Şi nu ne lăsa să cădem în ispită, ci ne 
izbăveşte de cel rău” (Matei 6:13).

Isus le-a dat ucenicilor Săi şi celor din Vechiul 
Testament acest model de rugăciune deoarece, în acel 
moment, cel rău – Satan – încă avea putere asupra lor, 
iar Dumnezeu era ajutorul lor. Aşadar, trebuiau să-I 
ceară în rugăciune să îi elibereze de cel rău. Însă în 
Noul Testament, după învierea Domnului Isus Cristos, 
nu există nici un loc în Biblie care să sugereze faptul 
că trebuie să ne rugăm cu privire la cel rău, sau să-I 
cerem lui Dumnezeu ajutorul împotriva lui. Satan şi toţi 
demonii săi sunt sub picioarele tale; ţine-i acolo.

Cea mai frumoasă parte nu este aceea că ai fost 
eliberat, ci că ai fost făcut un izbăvitor. Fiecare creştin 
este un izbăvitor. Nu noi suntem cei care avem nevoie 
de eliberare, ci noi îi eliberăm pe alţii. Versetul tematic 
spune: „Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sion ca să 

Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece 
muntele lui Esau. Dar împărăţia va fi a Domnului 

(Obadia 1:21).

Tu eşti un izbăvitor 

MIERCURI

27



judece muntele lui Esau. Şi Împărăţia va fi a Domnului!” 
(Obadia 1:21, versiunea NTR).

Noi suntem campionii din Sion, unşi cu Duhul 
Sfânt şi cu putere ca să vindecăm, să binecuvântăm, 
să eliberăm şi să transformăm viaţa oamenilor. Noi 
suntem speranţa lumii! Tu eşti pe pământ răspunsul la 
strigătul multora, ca să-i aduci din întuneric în libertatea 
glorioasă a fiilor lui Dumnezeu. Aleluia!

Luca 22:39-65
1 Samuel 29-31

Romani 16:12-27
Psalmii 135-136

Luca 4:18; 2 Corinteni 5:18-19; 
Romani 8:19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut speranţă şi lumină în lume, 
astfel încât să le aduc multora 
izbăvire şi neprihănire! Te onorez 
pentru acest extraordinar privilegiu 
de a fi o binecuvântare pentru cei 
din jur, prin vestirea Evangheliei lui 
Cristos cu un mare impact în viaţa 
lor! Harul Tău abundă şi astăzi peste 
mine şi mă face roditor şi eficient în 
slujba împăcării, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Unii se întreabă dacă este posibil ca oamenii 
să îşi vândă sufletul diavolului. Nimeni nu îşi 

poate vinde sufletul diavolului, pentru că toate sufletele 
Îi aparţin lui Dumnezeu. Cum poate Satan să plătească 
pentru sufletul vreunui om, şi cu ce „valută” mai exact? 
Dumnezeu a plătit pentru sufletul fiecărui bărbat, 
fiecărei femei, fiecărui băiat şi fiecărei fete cu sângele 
preţios al lui Isus Cristos (1 Petru 1:18-19).

Satan îi minte pe mulţi creştini, făcându-i să 
creadă că le controlează viaţa cumva, când, de fapt, el 
nu are nici un fel de drept în acest sens. Isus a cumpărat 
întreaga lume şi a plătit pentru fiecare om. Aşadar nu 
îţi poţi vinde sufletul diavolului. Chiar dacă ai sta în faţa 
lui şi i-ai spune: „Îţi vând sufletul meu,” n-ar putea să-l 
cumpere. Sufletul tău nu e nici al tău, nici al lui Satan; îi 
aparţine lui Dumnezeu.

Nici chiar atunci când Îi dai lui Isus inima ta, nu 
I-o „vinzi.” Sintagma „a-I da lui Isus inima ta” nu are 
semnificaţia pe care i-o atribuim adeseori, ca şi cum „te-
ai împacheta” şi I te-ai da Lui. A-I da Lui inima ta înseamnă 
a-I da atenţia ta. El a spus: „Fiul meu, dă-mi inima ta şi 
lasă-ţi ochii să observe căile mele” (Proverbe 23:26, 
versiunea Fidela). Astfel că atunci când spunem „Dă-I 
inima ta Domnului,” spunem, de fapt: „Întoarce-te către 
El, predă-I viaţa şi supune-te Lui ca să împlineşti voia Sa.”

Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul 
fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al 

Meu... (Ezechiel 18:4).

Sufletul Tău Îi aparţine lui 
Dumnezeu
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Motivul pentru care poţi face aceasta este pentru 
că El ţi-a dat acest drept; te-a eliberat de sub puterea 
diavolului şi îţi spune: „Dă-Mi inima ta şi urmează-Mă!” 
El le-a spus israeliţilor: „... ţi-am pus înainte viaţa şi 
moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa...” 
(Deuteronom 30:19). Le-a spus să aleagă viaţa! Slujeşte-L 
pe Dumnezeu cu adevărat, cu viaţa ta. Iubeşte-L cu toată 
inima, pentru că sufletul tău Îi aparţine.

Totodată este foarte important să înţelegem că 
există şi expresia aceasta: „a-ţi vinde sufletul pentru 
a face rău.” Aceasta înseamnă să te dedici cu bună 
ştiinţă înfăptuirii răului sau nelegiuirii. În acest mod, 
cineva poate spune că „s-a vândut” diavolului, sau 
răului. „Ahab a zis lui Ilie: «M-ai găsit, vrăjmaşule?» 
«Te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este 
rău înaintea Domnului...» N-a fost nimeni care să se 
fi vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca 
Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl aţâţa la aceasta” (1 
Împăraţi 21:20, 25).

Luca 22:66-23:25
2 Samuel 1-3

1 Corinteni 1:1-9
Psalmii 137-138

1 Corinteni 3:23; Isaia 43:1; 
Romani 14:7-9

| Proclamaţie
Viaţa mea Îi aparţine lui Isus 
Cristos. Am fost răstignit împreună 
cu Cristos şi acum trăiesc, dar nu 
mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte 
în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc 
acum în trup, o trăiesc în credinţa în 
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi 
S-a dat pe Sine însuşi pentru mine! 
Scopul lui Dumnezeu este împlinit 
în mine, iar eu umblu în voia Lui 
desăvârşită astăzi şi întotdeauna! 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Vă mulţumim, dragi sponsori ai Bibliei cu 
comentarii din Rapsodia Realităţilor! În 2015, 

am reuşit să distribuim peste 20.000 de astfel de 
Biblii în 600 de hoteluri din 9 ţări! Am primit foarte 
multe mărturii de mântuire, printre care şi una a 
unei foste prostituate, care a fost mântuită în mod 
miraculos citind dintr-o Biblie cu comentarii din 
Rapsodia Realităţilor plasată în hotelul unde avea 
să întâlnească un client. Multe persoane au fost nu 
doar mântuite, ci au început şi să meargă la biserică!

În 2016, Anul extinderii, suntem hotărâţi să ducem 
Evanghelia lui Cristos şi mai departe, pentru a 
schimba viaţa multora prin cunoaşterea salvatoare 
a Cuvântului lui Dumnezeu, distribuind Biblii în 
100.000 de camere din 2.000 de hoteluri, din 200 
de oraşe!

Alătură-te campaniei astăzi pentru a schimba viaţa 
a milioane de oameni din lume.
Pentru mai multe informaţii despre modul în 
care poţi deveni partener în această campanie 
– individual, ca biserică sau ca organizaţie, te 
rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: 
08025013710, 08086110230 şi 0701 550 0092 
(doar SMS).

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să vizitezi 
www.rhapsodybible.org

Misiunea Biblia pentru toți

CAMPANIA 
„O BIBLIE PENTRU 

FIECARE CAMERĂ DE 
HOTEL”
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Biblia este plină de poveştile de viaţă ale 
oamenilor care au făcut mari lucrări îmbinând 

credinţa lor cu răbdarea; printre ei se numără şi Avraam, 
Sara, Iosif şi Moise. Această calitate se dezvoltă şi mai 
mult atunci când te confrunţi cu diferite necazuri. „Ba 
mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; 
căci ştim că necazul aduce răbdare” (Romani 5:3).

Mulţi oameni sunt nerăbdători, deoarece nu au 
cu adevărat încredere în Dumnezeu, aşa că încearcă 
să Îl „ajute” să Îşi împlinească mai repede Cuvântul. 
Acţionând astfel, mulţi au făcut greşeli grave – un astfel 
de exemplu este regele Saul. El trebuia să îl aştepte 
pe Samuel să vină şi să ofere jertfa pregătită dinainte 
pentru bătălia împotriva filistenilor. Oferirea jertfei era 
responsabilitatea exclusivă a profetului Samuel; însă 
când Samuel a întârziat, Saul nu l-a mai putut aştepta. El 
a îndeplinit ceremonia, jertfind arderea de tot. 

Interesant este că Samuel a ajuns înainte ca Saul 
să termine ceremonia. Apoi, Samuel i-a spus: „Ai lucrat 
ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse 
Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie 
domnia ta peste Israel; dar acum, domnia ta nu va 
dăinui...” (1 Samuel 13:13-14). Dumnezeu îi promisese 
lui Saul că domnia avea să fie a lui pentru totdeauna, 

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care 
o aşteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de 

răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să 
puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit (Evrei 10:35-36).

Învaţă să aştepţi 
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însă Saul a pierdut-o. Nerăbdarea l-a costat domnia lui 
şi a urmaşilor săi.

Unii încă fac astfel de greşeli şi astăzi. Unii oameni 
vor să ia decizii importante şi, în loc să rămână în 
Cuvântul Domnului, care este sfatul, îndrumarea sau 
călăuzirea din partea lui Dumnezeu, merg mai departe 
şi fac ce le trece prin minte, spunând că s-au rugat în 
legătură cu lucrul respectiv.

În umblarea ta cu Domnul, încrede-te în El şi fii 
răbdător. Dacă aştepţi un miracol de la El, încrede-te în 
El, ştiind că El niciodată nu va eşua şi nu îţi va înşela 
aşteptările şi fiind convins că sincronizarea Lui este 
întotdeauna perfectă. Iacov 1:4 spune: „Dar răbdarea 
trebuie să-şi ducă la desăvârşire lucrarea, ca să fiţi 
desăvârşiţi şi întregi, fără să vă lipsească nimic” (Iacov 
1:4, versiunea NTR). Ai nevoie de răbdare pentru a avea 
o viaţă creştină de succes, echilibrată şi stabilă.

Luca 23:26-49
2 Samuel 4-6

1 Corinteni 
1:10-21

Psalmii 139-140

Coloseni 3:12; Iacov 1:2-4; 
Isaia 28:16

| Rugăciune
Dragă Tată, credinţa mea în Cuvântul 
Tău este neclintită, iar încrederea 
mea în Tine este absolută! Nu sunt 
influențat de circumstanţe, ştiind că 
orice ar veni în calea mea, eu voi fi 
mereu învingător. Cuvântul Tău îmi 
este lumină călăuzitoare; mă ajută 
să iau decizii înţelepte şi să trăiesc 
drept, pentru slava Ta, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Mulţi oameni trăiesc ca şi cum aceasta ar 
fi singura lume care ar exista. Viaţa de 

pe pământ este scurtă. Indiferent că eşti politician, 
antreprenor, funcţionar de stat, sau orice altceva şi 
oricare ar fi activităţile în care eşti implicat, sfârşitul 
tuturor acestor lucruri este inevitabil. De aceea, dă-i 
vieţii tale un scop; serveşte-L pe Dumnezeu cu viaţa 
ta. Trăieşte pentru gloria Lui. Refuză să permiţi vreunui 
lucru să îţi distragă atenţia de la El.

Lumea de astăzi este plină de răutate, fărădelege 
şi foarte multă încăpăţânare. Prin urmare, dragostea 
multora s-a răcit. Mulţi nu sunt atât de pasionaţi şi 
înflăcăraţi pentru Domnul pe cât ar trebui să fie: „Şi, 
din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai 
mulţi se va răci” (Matei 24:12). Nu lăsa ca acest lucru 
să ţi se întâmple și ţie. Rămâi entuziasmat de Isus. Fii 
entuziasmat de Duhul Sfânt, de Cuvântul lui Dumnezeu 
şi de mersul la biserică. Fii entuziasmat să I te închini, 
indiferent de provocările cu care te confrunţi şi de 
dificultăţile din lume. Fii înflăcărat pentru câştigarea 
sufletelor.

Biblia spune că acela care va răbda până la sfârşit, 
va fi mântuit (Matei 10:22). Să „rabzi” înseamnă să treci 
prin anumite dificultăţi fără să renunţi la credința ta. 

Dar sfârşitul şi culminarea tuturor lucrurilor s-au 
apropiat de acum; rămâneţi înţelepţi şi cumpătaţi şi 

vegheaţi în vederea [practicării] rugăciunii  
(1 Petru 4:7, versiunea Amplificată).

Slujeşte-L cu viaţa ta
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Nu este de mirare că Pavel a spus: „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). El spune: „Cu orice m-aş confrunta, eu voi 
continua să Îi slujesc Domnului, împlinind lucrarea Lui şi 
chemarea Lui pentru viaţa mea!”

Trăieşte pentru Domnul. Biblia spune: „Şi a murit 
pentru toţi, pentru ca toţi cei ce trăiesc să nu mai 
trăiască de acum înainte pentru ei înşişi, ci pentru 
Cel ce a murit pentru ei şi a înviat” (2 Corinteni 5:15, 
versiunea Fidela). Lasă ca dragostea şi angajamentul 
tău faţă de El să se vadă în modul în care vorbeşti, în 
lucrurile pe care le faci şi în caracterul tău. Iubeşte-L 
pe El cu toată inima şi exprimă această iubire în faţa 
tuturor, împlinind Cuvântul Lui.

Luca 23:50-24:12
2 Samuel 7-8

1 Corinteni 
1:22-31

Psalmii 141-142

Deuteronom 10:12; Ioan 9:4; 2 
Timotei 3:1-5

| Proclamaţie
Isuse scump, Tu eşti Domnul vieţii 
mele şi eu trăiesc pentru slava Ta. Tu 
m-ai făcut o lumină pentru lumea 
mea; prin urmare, strălucesc tot mai 
puternic, conducându-i pe cei din jur 
spre neprihănire. Tu eşti viaţa mea 
şi bucuria mea. În Tine am viaţa, 
mişcarea şi fiinţa. Tu eşti gloria vieţii 
mele şi Te iubesc din toată inima! 
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RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

Suntem încredinţaţi că aţi fost binecuvântaţi de 
acest devoţional. Dacă doriţi ca Isus Cristos să fie Domnul 
vieţii dumneavoastră, puteţi să o faceţi rugându-vă astfel: 

“Doamne, Tată, vin la tine în numele lui Isus 
Cristos. Cuvântul tău spune că «.. oricine va chema 
Numele Domnului, va fi mântuit» (Fapte 2:21). 

Îl rog pe Isus să vină în inima mea, să fie 
Domnul vieţii mele. Primesc viaţa veșnică în duhul 
meu şi după cum scrie în Romani 10:9, «Dacă-L 
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» declar ca sunt mântuit! M-am născut din 
nou! Sunt un copil al Domnului! Acum Isus trăiește 
în mine și Cel care este în mine este mai mare 
decât cel ce e în lume! (1 Ioan 4:4). Acum păşesc cu 
conștienţa vieţii noi pe care o am în Isus. Aleluia!” 

Felicitări! Acum puteţi spune că sunteţi copilul lui 
Dumnezeu! Pentru mai multe informaţii legate de modul în 
care puteţi să vă dezvoltaţi ca şi creştin, vă rugăm să luaţi 
legătura cu noi la adresele și numerele de telefon de mai jos:  

MAREA BRITANIE:  
Tel:+44(0)1303 270970 

AFRICA DE SUD:  
Tel:  + 27 113260971; 
            +27113260972

nigeria:
Tel:+234-8023324188, 
+234-8052464131, 
+234-1-8925724

ROMÂNIA:
www.bisericariulvietii.ro
Pentru consiliere, rugăciune şi pentru a comanda Rapsodia 
Realităților sunați la:+40-31-432-7000  



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

Believers’ LoveWorld Inc.
a.k.a Christ Embassy

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

Chris OYAKHILOME, președintele BELIEVERS’ 
LOVEWORLD INCORPORATED, este un dedicat 
slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, al carui mesaj a 
fost adus la realitate in inimile multora.

Milioane de oameni au fost afectaţi de 
programul TV, “Atmosfera Miracolelor”, de 
cruciade, reviste, la fel ca şi mai multe carţi si casete.

Impactul pe care l-au avut, a determinat 
formarea a sute de biserici şi fraţii de campus 
în toata lumea, unde se împărtăşeşte realitatea 
Cuvântului Domnului în adevarul si simplicitatea sa.  
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Rapoarte
ALE SLAVEI

O viaţă înălţătoare

Rapsodia Realităţilor citită la Radio este cel mai bun lucru care mi s-a 
întâmplat vreodată! Am descoperit devoţionalul în timp ce era difuzat 
la radio şi am auzit prezentatorul spunând: „Provocările cu care te 
confrunţi nu au nici un alt răspuns în afară de Cuvântul lui Dumnezeu.” 
Aceste cuvinte mi-au atins duhul într-un mod extraordinar, pentru 
că, deşi mai auzisem şi înainte Cuvântul lui Dumnezeu predicat, nu 
m-a influenţat aşa cum a făcut-o de această dată. După terminarea 
programului i-am sunat pe realizatori, deoarece îmi doream viaţa din 
belşug despre care se vorbea în devoţional; şi am primit-o! Viaţa mea 
se desfășoară acum la un nivel înalt. Slavă lui Dumnezeu!  − Tamoni; 
Niuafo’ou, Tonga

Îngerul Mesager a distrus chistul

Am început să simt o durere puternică la baza abdomenului, iar mai 
târziu am fost diagnosticată cu un chist. Doctorul m-a sfătuit să aleg 
între un tratament care avea să dureze câteva luni sau operaţie, aşa că 
m-am hotărât să fac operaţia. În timp ce mă pregăteam de operaţie, am 
întâlnit o parteneră a Rapsodiei Realităţilor care a studiat devoţionalul 
împreună cu mine şi am făcut împreună o rugăciune de învoire. A doua 
zi am mers la spital pentru a-mi programa operaţia, însă după o serie 
de teste, mi s-a spus că acel chist a dispărut. Aleluia!  ̶  Sarah.T; Tunisia

Luptele mele au încetat

Am descoperit Rapsodia Realităţilor la radio. Mesajul acesta era cu 
totul diferit de tot ce auzisem înainte despre Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvintele erau pline de putere; am aflat că suferinţele şi luptele 
personale nu au nici un rost în viaţa celor ce sunt în Cristos. Am sunat 
după terminarea programului şi un partener de la capătul liniei m-a 
condus la Cristos şi mi-a trimis un exemplar al Rapsodiei. Acum sunt 
dedicat în întregime Cuvântului lui Dumnezeu.  ̶  Taufa. L; Eua, Tonga
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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 
Cărţi disponibile de la editura

MAREA BRITANIE:  
Tel: +44(0)1303 270970

AFRICA DE SUD:  
Tel: + 27 113260971; 
       +27113260972

nigeria:
Tel: +234-8023324188, 
      +234-8052464131, 
      +234-1-8925724

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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


