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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 743 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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Isus este Atotputernic. Însă Isus a acceptat 
moartea pe cruce, asemenea celor din epistola 

către Evrei, care au refuzat posibilitatea de a fi izbăviţi 
deoarece şi-au dorit o înviere mai bună (Evrei 11:35). 
El S-a dezbrăcat de slavă şi a pătimit pentru noi. Biblia 
spune că a dat totul pentru noi (Filipeni 2:7). Astăzi El 
este în ceruri, încununat cu toată slava şi măreţia. El 
este Cristos cel glorificat.

În 1 Ioan 4:17, Biblia ne relatează ceva profund. 
Ni se spune: „Cum este El (Cristos cel glorificat), aşa 
suntem şi noi în lumea aceasta.” Nu spune: „Cum a fost 
El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.” Noi suntem 
cum este El ACUM!

El este al doilea şi ultimul Adam, deoarece El este 
capul noii creaţii din care facem parte. Aleluia! Aşadar, 
noi nu ne tragem din primul Adam; tu nu poţi fi asociat 
cu el. Atunci când eşti în Cristos, orice urmă care te lega 
de primul Adam a fost ştearsă, pentru că Biblia spune: 
„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi” (2 Corinteni 5:17). 

Noi suntem părtaşi şi purtători ai slavei Lui. Isus 
ne-a dat aceeaşi slavă pe care a primit-o de la Tatăl: „Eu 
le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să 

Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi 
chemat, şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit 

neprihăniţi, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, 
i-a şi proslăvit (Romani 8:30).

LUNI

1
Glorificat împreună cu Cristos



| Proclamaţie
După cum Cristos a fost înviat din 
morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi 
eu trăiesc o viaţă nouă de stăpânire 
asupra bolii, a infirmităţii, a 
sărăciei şi a diavolului. Sunt aşezat 
împreună cu Cristos în locurile 
cereşti, de unde domnesc împreună 
cu El. Aleluia!

Romani 6:1-14
Psalmii 56-59

fie una, cum şi Noi suntem una” (Ioan 17:22). Acum tu ai 
devenit strălucirea slavei lui Dumnezeu, la fel ca Isus. Biblia 
spune: „Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi 
slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra 
Lui un glas care zicea: «Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 
care Îmi găsesc plăcerea»” (2 Petru 1:17).

Descoperă comoara nepreţuită pe care Dumnezeu 
a pus-o în tine. El nu ţi-a dat doar viaţa Lui, ci şi pacea şi 
neprihănirea Lui. De asemenea, ţi-a dat slava Lui plină de 
excelenţă.

Efeseni 5:1-8
Isaia 52

Coloseni 1:26-27; 1 Petru 1:10-11;
 2 Corinteni 3:18

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există oameni care, în necunoştinţă de cauză, 
tratează Biblia ca pe o carte obişnuită. Aceştia 

spun: „Biblia a fost scrisă de oameni inspiraţi, în acelaşi 
mod în care William Shakespeare a fost inspirat să scrie 
lucrarea ‘Iulius Cezar.’” Această idee nu este adevărată. 
Există diferite feluri de inspiraţie. Inspiraţia unui poet nu 
are nimic de-a face cu inspiraţia Duhului Sfânt. Un poet 
se poate inspira din natură, însă inspiraţia venită de la 
Duhul Sfânt le întrece pe toate; este o inspiraţie divină.

Biblia este o revelaţie; este o compilaţie a spuselor 
lui Dumnezeu; este revelaţia lui Dumnezeu redată în 
cuvinte. Într-adevăr, conţine istorie, poezie, prorocii şi 
aşa mai departe; însă toate acestea provin din Duhul lui 
Dumnezeu şi din perspectiva Lui. În Biblie vei găsi ceea 
ce a spus Dumnezeu, ceea ce au spus îngerii, ceea ce a 
spus Satan, ceea ce au spus demonii, ceea ce au spus 
prorocii, ceea ce au spus diferiţi bărbaţi şi femei, chiar 
şi ceea ce spus un măgar. Însă toate acestea reprezintă 
mărturia lui Dumnezeu cu privire la ceea ce au spus 
aceştia.

Prin urmare, atunci când spunem că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu, acesta este adevărul, deoarece 
ea conţine mărturia lui Dumnezeu. Mărturia este o 

MARȚI
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Fiindcă profeţia nu a venit în vechime prin voia 
omului, ci oameni sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit 

purtaţi de Duhul Sfânt (2 Petru 1:21, versiunea 
Fidela).

Biblia este mărturia Lui 
Dumnezeu



declaraţie a unui fapt. La curtea de justiţie, ea este o 
componentă a dovezilor aduse într-un caz. În calitate de 
creştini, noi credem şi afirmăm că Biblia este declaraţia 
autentică a lui Dumnezeu cu privire la Sine însuşi, la 
planurile, la scopurile şi la părerile Lui. Oricine nu crede 
aceasta nu este creştin cu adevărat.

Biblia spune că toată Scriptura este insuflată de 
Dumnezeu (2 Timotei 3:16); oameni sfinţi au rostit cuvinte 
care erau alese cu grijă de către Duhul Sfânt. Înseamnă că 
Duhul Sfânt nu doar a insuflat cuvintele Sale în viaţa acelor 
oameni, ci El i-a şi motivat să scrie aşa cum au făcut-o. 
Aceasta face ca Biblia să fie demnă de încredere. Poţi avea 
încredere în textele pe care le conţine, deoarece este mai 
mult decât o carte religioasă; ea reprezintă mărturia lui 
Dumnezeu.

Romani 6:15-7:6
Psalmii 60-63

Efeseni 5:9-16
Isaia 53

| Rugăciune
Domnul meu drag, Îţi mulţumesc 
că prin Scriptură Îţi revelezi 
personalitatea, voia, scopul şi 
caracterul. Cuvântul Tău îmi 
luminează calea şi îmi conduce viaţa. 
Sunt edificat şi înviorat prin Cuvântul 
Tău pentru viaţa triumfătoare, în 
Numele lui Isus. Amin.  

2 Timotei 3:16; Ioan 17:17;
 Psalmul 93:5
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Ai auzit vreodată pe cineva spunând: „Am 
credinţă în Biblie?” Această afirmaţie nu are 

nici un sens din punct de vedere spiritual. Poţi crede 
că Biblia este adevărată şi că ea conţine Cuvântul lui 
Dumnezeu, însă dacă tu crezi că te va proteja când o 
aşezi sub pernă, pe timpul nopţii, nu va funcţiona.

Nu îţi pune credinţa în „Biblie,” ci în Cuvântul lui 
Dumnezeu pe care aceasta îl conţine. Aminteşte-ţi că 
în lecţia anterioară am luat la cunoştinţă faptul că deşi 
Biblia este mărturia lui Dumnezeu, ea conţine cuvintele 
oamenilor, ale lui Satan, ale demonilor şi chiar ale unui 
măgar. Aşadar, o astfel de credinţă generică în Biblie nu 
va funcţiona. Credinţa ta trebuie să fie în Cuvântul lui 
Dumnezeu; de aceea, credinţa trebuie să fie definită şi 
direcţionată. Credinţa adevărată provine din Cuvântul 
specific al lui Dumnezeu – acesta este cel care produce 
rezultate. 

„Logos-ul” lui Dumnezeu este viaţă (Ioan 6:63), 
însă nu va produce nimic pentru tine decât atunci când 
îl primeşti şi acţionezi pe baza lui. De exemplu, într-o 
clădire pot exista mai multe prize electrice, însă dacă 
vrei să foloseşti curentul electric, trebuie să conectezi 
un dispozitiv într-o priză, ca acesta să funcţioneze. 

„Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. 
„Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât 

un grăunte de muştar, i-aţi zice muntelui acestuia: 
«Mută-te de aici colo» şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu 

neputinţă” (Matei 17:20).

MIERCURI
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Credinţa în Cuvântul lui 

Dumnezeu



La fel este şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune: 
„Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi” 
(Ioan 8:32). Cuvântul lui Dumnezeu în întregimea lui este 
adevărul, dar adevărul care te eliberează este doar acela 
pe care îl primeşti; adevărul pe care îl cunoşti şi după care 
trăieşti.

Cuvântul scris nu are putere în el însuşi până când nu 
iese din gura unui om care are credinţă; aşa i se activează 
puterea. Aşadar, acţionează pe baza credinţei în Cuvântul 
lui Dumnezeu şi vei ieşi mereu triumfător.

Romani 7:7-25
Psalmii 64-67

Efeseni 5:17-24
Isaia 54

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
ai sădit în mine Cuvântul Tău după 
care trăiesc. Înaintez şi progresez 
prin Cuvântul Tău şi astăzi, iar viaţa 
mea victorioasă este văzută de toţi, 
în Numele lui Isus. Amin.

2 Corinteni 4:13; Ioan 15:7; 
Iacov 1:22-25

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind creştini, noi nu suntem oameni obişnuiţi. 
Suntem ca şi Isus: înălţaţi, plini de putere, 

de stăpânire şi de autoritate (1 Ioan 4:17). Nu suntem 
cerşetori, sclavi sau săraci. Suntem fiii şi fiicele lui 
Dumnezeu. Unii creştinii vorbesc şi se poartă asemenea 
unor cerşetori când se roagă; aceştia spun: „Tată, suntem 
neînsemnaţi înaintea Ta…” Cum putem fi neînsemnaţi 
înaintea Celui ce ne-a adus în uniune cu El? 

Reciteşte versetul tematic; acesta spune că am 
fost rânduiţi mai dinainte să fim asemenea chipului Fiului 
Său, Isus Cristos – Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi 
– nu dintre mai mulţi sclavi. Noi suntem fraţii şi surorile 
Lui. Meditează asupra acestui adevăr şi îţi va schimba 
percepţia despre Dumnezeu şi despre tine. În loc să te 
rogi: „O, Doamne, Te rog ajută-mă, binecuvântează-
mă, sau fă cutare şu cutare lucru pentru mine,” spune: 
„Doamne, Îţi mulţumesc că sunt binecuvântat în toate 
lucrurile, cu toate lucrurile, pentru că sunt împreună 
moştenitor cu Cristos.”

O, cât de profundă şi măreaţă este dragostea Lui, 
prin care am fost aduşi în această minunată uniune cu El! 
Ce mare onoare este să fim părtaşi ai vieţii Lui, purtători 
ai slavei Lui, distribuitori ai harului Său şi expresia 

JOI
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El este cel întâi născut dintre 

mai mulţi fraţi
Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi 

hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, 
pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi 

(Romani 8:29).



neprihănirii Lui! Planul Lui pentru noi, existent încă dinainte 
de întemeierea lumii, a fost împlinit în Cristos Isus. Biblia 
spune că acum suntem copii ai lui Dumnezeu (1 Ioan 3:2); 
nu mai târziu; nu când vom ajunge în cer, ci ACUM! Aleluia!

După învierea Sa, Biblia nu se mai referă la Isus ca fiind 
Singurul născut din Tatăl, ci este numit Cel întâi născut din 
morţi (Apocalipsa 1:5); aceasta înseamnă că a fost primul 
care a fost născut din nou. Când noi am fost născuţi din nou, 
am devenit copii născuţi din Dumnezeu, la fel ca şi Isus. El 
este primul-născut dintr-o rasă special de super-fiinţe, iar noi 
nu suntem inferiori Lui, ci ne aflăm pe acelaşi loc cu El. Cum 
este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). 
Biblia spune: „Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt 
dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească 
«fraţi»” (Evrei 2:11).

Romani 8:1-17
Psalmii 68-69

Efeseni 5:25-33
Isaia 55

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul şi onoarea de a şti că 
Tu Îţi găseşti plăcerea în mine. În 
prezenţa Ta, primesc îndurare şi 
har la vreme de nevoie. Înainte 
să Te chem, Tu îmi răspunzi şi nu 
termin de vorbit, iar Tu m-ai şi 
ascultat. Sunt propulsat de iubirea 
Ta să umblu întotdeauna în 
bucurie, în victorie şi în bunăstare, 
în Numele lui Isus. Amin.

Efeseni 2:19-22; Matei 28:10; 
Ioan 20:17

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Cel mai important dar natural oferit oamenilor 
este abilitatea de a vorbi. Dumnezeu ne-a 

dat această abilitate specială pentru a fi ca El. Cuvintele 
nu sunt doar o limbă vorbită; cuvintele au şi natură 
spirituală. Isus a spus: „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).  

Viaţa ta reprezintă caracterul cuvintelor tale. Tu 
eşti ceea ce cuvintele, ideile, gândurile şi opiniile tale 
exprimă. Ceea ce vezi când te uiţi la „tine” în fiecare zi, fie 
că eşti acasă, la serviciu, pe stradă sau la supermarket, este 
întruchiparea exterioară a cuvintelor, ideilor şi opiniilor 
tale. Tu eşti ceea ce rosteşti. Nici un om nu este diferit de 
cuvintele lui. Când cuvintele unui om sunt defectuoase, 
atunci şi caracterul lui va avea de suferit. Tu eşti expresia 
cuvintelor tale.

În Matei 12:37, Domnul Isus a spus: „Căci din 
cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale 
vei fi osândit.” Acest lucru înseamnă că, dacă un om va 
fi mântuit, acesta va fi datorită cuvintelor lui, iar dacă el 
va fi osândit, va fi din cauza cuvintelor lui. În calitate de 
copil al lui Dumnezeu, este important să vorbeşti corect. 
Păstrează Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele tale pentru a 
rămâne sănătos, protejat, prosper şi victorios. 

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai 
tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde 

până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi 
măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii (Evrei 4:12).

VINERI
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Tu eşti expresia cuvintelor tale



Tu nu eşti acest trup fizic pe care îl vezi. Reflexia pe care 
o vezi atunci când te uiţi în oglindă nu arată totul despre tine. 
Eşti o fiinţă spirituală, iar trupul tău fizic este doar casa ta sau 
domiciliul tău. În lumea spirituală, când Dumnezeu Se uită la 
tine, El vede cuvintele tale, nu doar trupul tău. Când vorbeşti, 
cuvintele tale pătrund în lumea spirituală şi nu mor niciodată. 
Într-o zi vei vedea cuvintele tale şi vei fi uimit că arată exact ca 
tine.

Romani 8:18-39
Psalmii 70-73

Efeseni 6:1-9
Isaia 56

Matei 12:36-37; 
Iacov 3:2-6

| Rugăciune
Limba mea este un pom de viaţă, 
iar duhul meu este un rezervor al 
Cuvântului lui Dumnezeu. Din inima 
mea şi din gura mea curg râuri de 
apă vie, binecuvântând lumea din 
jurul meu, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pare paradoxal să te gândeşti că unii oameni 
care merg la biserică nu au timp să asculte 

Cuvântul lui Dumnezeu, dar din păcate se întâmplă 
şi aşa. Unii dintre ei iubesc muzica; ei se bucură de 
muzica de la închinare, după care pleacă de la slujbă. 
Nu aşteaptă mesajul, deoarece ei nu preţuiesc Cuvântul 
Domnului.

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important. Să 
preţuieşti Cuvântul Său înseamnă să Îl preţuieşti pe Isus, 
deoarece Isus este Cuvântul Viu. Biblia spune: „Toiagul 
de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de 
cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de 
El vor asculta popoarele” (Geneza 49:10). Atunci când 
Cuvântul lui Dumnezeu este predicat în biserică, nu este 
doar pentru ca noi să-l învăţăm sau să-l credem şi să 
acţionăm conform lui, ci şi pentru ca el să se reproducă 
în noi. Acesta este cel mai mare beneficiu pe care îl 
avem din Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!

Pe măsură ce asculţi şi crezi Cuvântul Domnului, 
puterea creatoare din el va intra în vigoare şi îţi va 
transforma viaţa. Aceasta este minunea Cuvântului 
rostit! Lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu produce 
în tine ceea ce rosteşte. Cuvântul lui Dumnezeu are 

Tot aşa va fi cuvântul meu care iese din gura mea, nu 
se va întoarce la mine gol, ci va împlini ceea ce îmi 

place şi va prospera în lucrul la care l-am trimis (Isaia 
55:11, versiunea Fidela).

Minunea Cuvântului Său

SÂMBĂTĂ
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puterea divină de a face ceea ce spune. Este diferit faţă 
de cuvântul omului. Oricine poate spune orice, însă atunci 
când este rostit Cuvântul lui Dumnezeu, acesta are puterea 
să influenţeze duhul omului. În el funcţionează o putere 
minunată.

 Preţuieşte Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta să-ţi fie 
cea mai mare delectare când eşti la biserică. Pe măsură 
ce primeşti Cuvântul Domnului, el are capacitatea de a te 
transforma în tot ceea ce spune despre tine. Aceasta este 
minunea Cuvântului lui Dumnezeu.

Romani 9:1-29
Psalmii 74-77

Efeseni 6:10-20
Isaia 57

Psalmul 107:20; Iosua 1:8; 
Evrei 4:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea miraculoasă a Cuvântului 
Tău, care vindecă bolnavii şi învie 
morţii. Cuvântul Tău acţionează în 
mine şi pentru mine întotdeauna, 
producând rezultatele despre care 
vorbeşte, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia ne arată că există trei calităţi importante 
pe care Dumnezeu le-a dat fiinţei umane. Câinii 

şi pisicile nu le au, nici demonii sau îngerii: doar fiinţele 
umane au aceste trei calităţi, definite clar în versetul 
tematic.

Credinţa este abilitatea de a vedea invizibilul şi 
de a acţiona dincolo de percepţiile senzoriale. Speranţa 
este abilitatea de a aştepta şi de a proiecta lucruri pentru 
viitor. Dragostea este abilitatea de a oferi şi de a accepta 
valoare, încredere şi părtăşie. Dacă observi aceste 
definiţii îndeaproape, remarci accentul pus pe cuvântul 
„abilitate.” În realitate, acestea trei sunt abilităţi şi virtuţi 
importante.

Dumnezeu a dat aceste abilităţi duhului uman 
pentru a putea fi folosite drept instrumente. Dacă 
sunt instrumente, atunci trebuie să le folosim. Să luăm 
exemplul credinţei. Isus era odată cu ucenicii Lui într-o 
barcă şi dormea la cârmă. Dintr-odată s-a stârnit un vânt 
puternic, iar apa a început să intre în barcă. Agitaţi, ucenicii 
L-au trezit pe Isus şi I-au spus: „Învăţătorule, nu-ţi pasă 
că pierim?” Dar El a răspuns printr-o întrebare: „Unde vă 
este credinţa?” (Marcu 4:38-40). Cu alte cuvinte: „Ar fi 
trebuit să vă folosiţi credinţa.”

Problema nu era nici vântul, nici apa, nici situaţia în 
care se aflau. Isus nu i-a întrebat decât de credinţa lor. Prin 

Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea 
şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este 

dragostea (1 Corinteni 13:13). 

Abilităţi ale duhului uman

DUMINICĂ
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aceasta, El de fapt le spunea: „Indiferent ce vi se întâmplă în 
această lume, indiferent de circumstanţele în care vă aflaţi, 
lucrul de care aveţi nevoie este credinţa voastră. Puneţi-o 
mereu în acţiune.”

Singurele principii care vor rămâne în lumea viitoare 
sunt credinţa, nădejdea şi dragostea. De aceea este esenţial 
pentru noi să le înţelegem şi să le folosim. Nouă nu ne-au 
fost date abilităţi instabile, trecătoare, ci unele care sunt 
pentru totdeauna. Întotdeauna vor funcţiona şi vor produce 
rezultate pentru noi.

Romani 9:30-10:21
Psalmul 78

Efeseni 6:21-24
Isaia 58

Romani 5:5; Evrei 11:1; 
Evrei 6:19

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată drag, pentru 
darurile şi pentru abilităţile Tale de 
nedescris care acţionează în mine. 
Ca un bun administrator al harului 
Tău felurit, aduc roade în tot felul 
de fapte bune pentru a-Ţi împlini 
voia şi a-Ţi fi plăcut în orice lucru, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Bucură-te de conţinutul motivaţional al paginii 
SuperUser-ului Rhapsody Of Realities (Rapsodia 

Realităţilor) pe KingsChat

Mulţi dintre noi îndrăgesc 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. 
Vei fi inspirat, pe măsură ce vei primi în mod regulat 
postările şi ultimele noutăţi cu privire la:

• Răspândirea şi influenţa Îngerului Mesager în 
întreaga lume

• Impactul traducerilor Rapsodiei Realităţilor 
• Comentariile zilnice din devoţional
• Mărturii motivatoare
• Rugăciuni şi proclamaţii
• Ştirile Rhapsody TV... şi multe altele!

Pentru a te putea bucura de toate aceste extraordinare 
facilităţi, urmează pasii următori:

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 butonul FOLLOW din colţul de sus din dreapta. 

Felicitări! De acum urmăreşti pagina Rapsodiei Realităţilor.

Rapsodia Realitaților
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Există oameni care atunci când se raportează la 
Dumnezeu, Îl consideră doar un mare furnizor 

de bunuri, de care au tot timpul nevoie şi pe care trebuie 
mereu să-L implore să le mai dea câte ceva. Ei mai cred 
că El nu Se lasă uşor înduplecat, ci întârzie să răspundă 
la rugăciuni până când Îşi dă seama cine merită ajutorul 
Său şi cine nu. Aceasta este o idee greşită despre Isus şi 
despre Tatăl nostru ceresc. Nu aceasta este imaginea pe 
care ne-o înfăţişează Biblia. Evanghelia lui Isus Cristos 
cuprinde mult mai mult decât mântuirea din păcat 
şi obţinerea unor binecuvântări. Scopul primordial al 
Evangheliei lui Isus Cristos este chemarea la părtăşie. Ce 
înseamnă aceasta? 

În primul rând, este o chemare la uniune, la o 
relaţie de familie, la o unitate în duh, la un parteneriat 
unic, unde tot ceea ce Îi aparţine Lui îţi aparţine şi ţie, 
iar tot ceea ce îţi aparţine ţie Îi aparţine şi Lui. Îţi poţi 
imagina că Dumnezeu te cheamă într-o altfel de părtăşie 
în care îţi dăruieşte tot ceea ce are? Isus a venit ca să 
obţină această relaţie pentru noi.

Noi nu am fi putut intra în această părtăşie dacă 
nu primeam o viaţă nouă. El a murit pentru păcatele 
noastre pentru ca noi să putem avea acces la această 
părtăşie. Prin urmare, mântuirea de păcat a fost un 
mijloc pentru a atinge acest scop, şi nu scopul primordial 

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la 
părtăşia cu Fiul Său Isus Cristos, Domnul nostru (1 

Corinteni 1:9).

Chemarea noastră la părtăşie

LUNI
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pentru care a venit Isus. Scopul principal a fost părtăşia.
Mesajul creştinismului nu este: „El a venit să moară 

pentru păcatele noastre” ci, mai degrabă: „Primeşte viaţa 
pe care a adus-o Isus şi mergi în victorie.” „Pentru că viaţa 
a fost arătată, şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi 
vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a 
fost arătată” (1 Ioan 1:2).

Evanghelia este chemarea lui Dumnezeu la părtăşie. 
Versetul tematic, deşi este foarte simplu, este probabil cel 
mai important lucru pe care îl poate descoperi cineva pe 
pământ, deoarece sintetizează întreaga Evanghelie a lui 
Isus Cristos. Acesta este motivul pentru care a venit Isus.

Romani 11:1-24
Psalmii 79-81

Filipeni 1:1-8
Isaia 59

1 Ioan 1:3; 
Ioan 17:22-2

| Rugaciune
Îţi mulţumesc, Tată drag, că m-ai 
chemat la glorioasa părtăşie 
cu Duhul Sfânt şi cu Fiul Tău, 
Isus Cristos! Îţi sunt profund 
recunoscător că m-ai făcut una 
cu Tine prin Isus Cristos; prin 
urmare, sursa mea de provizii este 
inepuizabilă, pentru că mi-ai dat 
acces privilegiat la tot ceea ce Îţi 
aparţine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Observă că în versetul tematic, Domnul Isus nu 
a spus: „Dacă un om nu se naşte din nou, nu 

poate intra în împărăţia lui Dumnezeu,” ci a zis: „el nu 
poate vedea...” Cu alte cuvinte, El spune că Împărăţia 
lui Dumnezeu este prezentă aici. Însă nu o poţi vedea 
până când nu eşti născut din nou şi nu ai viaţa acelei 
Împărăţii. Împărăţia lui Dumnezeu este totalitatea 
influenţei lui Dumnezeu care acoperă cerul şi pământul. 
Ea este prezentă peste tot, însă manifestarea ei nu este 
pretutindeni. 

Dumnezeu L-a trimis pe Isus să întemeieze 
Împărăţia cerului. Împărăţia cerului este acea parte 
a Împărăţiei lui Dumnezeu condusă de Isus Cristos, 
înfiinţată pe pământ prin Evanghelie. Tu devii parte a 
acestei Împărăţii atunci când Îl primeşti pe Isus ca Domn 
al tău şi te naşti din nou. Atunci când eşti născut din 
nou, începi „să vezi” diferit. Vezi ceea ce alţii nu văd. 
Auzi ceea ce alţii nu aud. Ştii ceea ce alţii nu ştiu chiar 
dacă, din punct de vedere fizic, eşti în acelaşi loc ca şi ei.

Aminteşte-ţi cum, atunci când Dumnezeu I-a 
vorbit lui Isus pe cruce, oamenii au presupus că a tunat. 
Unii au spus: „Un înger I-a vorbit.” Cu toate că ei nu au 
înţeles, totuşi noi am primit înţelesul cuvintelor.

Într-adevăr, „Dacă un om nu este născut din nou, 
nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”; nu o poate 

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi 
spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate 

vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).

Împărăţia este deja aici

MARȚI
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auzi sau recunoaşte. Însă atunci când eşti născut din nou, 
capeţi înţelegerea tainelor divine. Atunci când citeşti Biblia, 
o poţi înţelege, deoarece Duhul lui Dumnezeu din tine îţi 
descoperă Cuvântul Său. El face ca tainele Împărăţiei să fie 
clare pentru tine, deoarece este scris: „... vouă v-a fost dat 
să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a 
fost dat” (Matei 13:11). 

Romani 11:25-36
Psalmii 82-84

Filipeni 1:9-14
Isaia 60

Ezechiel 11:19-20; 
Luca 17:20-21

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
adus în Împărăţia Fiului dragostei 
Tale, după îndurarea Ta, prin 
curăţirea şi înnoirea Duhului 
Sfânt. Îţi sunt recunoscător pentru 
Împărăţia Ta care este în inima mea 
şi pentru Duhul Sfânt care este 
în mine şi îmi descoperă tainele 
acestei Împărăţii, împreună cu 
abilitatea de a-mi însuşi realităţile 
spirituale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Avraam a fost un personaj biblic foarte popular şi   
important de-a lungul vremii. Ce l-a făcut să fie 

atât de relevant în planul lui Dumnezeu? Este legământul 
făcut de Dumnezeu cu el. Avraam a fost partenerul de 
legământ al lui Dumnezeu. Ştiu că există creştini care 
spun că au un legământ cu Dumnezeu. Nu, tu nu ai nici 
un legământ cu Dumnezeu. Avraam a avut un legământ cu 
Dumnezeu, însă noi nu mai suntem în acel legământ. Cine 
suntem noi?

Suntem sămânţa lui Avraam: „Căci toţi sunteţi fii ai 
lui Dumnezeu, prin credinţa în Cristos Isus. Toţi care aţi fost 
botezaţi pentru Cristos v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu mai 
este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; 
nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, 
fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus. Şi, dacă sunteţi ai 
lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, moştenitori 
prin făgăduinţă” (Galateni 3:26-29).

În calitate de sămânţă a lui Avraam, noi suntem copii 
ai legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu el. Este cu 
adevărat uimitor! Lăsaţi-mă să vă prezint mai departe 
– imaginaţi-vă un soţ şi o soţie fiind într-un legământ de 
căsnicie. Vor fi copiii lor parte a acestui legământ? Cu 
siguranţă că nu! Copiii lor vor fi produsul legământului, 

Voi sunteţi fiii prorocilor şi ai legământului pe care 
l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, când i-a zis 
lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi 

binecuvântate în sămânţa ta” (Faptele apostolilor 
3:25).

Noi suntem copiii legământului

MIERCURI
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beneficiarii acestuia.
Au fost scrise multe cărţi despre legământul nostru 

cu Dumnezeu însă, de fapt, noi nu suntem în legământ cu 
Dumnezeu. Pericolul acestei învăţături constă în faptul că, în 
timp ce te rogi şi încerci să obţii rezultate pe baza faptului că 
eşti în legământ cu Dumnezeu, tu nu încerci decât să obţii ceea 
ce ai deja. Şi nu vei obţine nimic în acel mod. Există oameni 
care se roagă şi se străduiesc să obţină anumite lucruri; nu ar 
trebui să fie aşa, dacă ar cunoaşte cine sunt şi care este poziţia 
lor în Cristos. Noi suntem copiii acelui legământ!

Romani 12:1-16
Psalmii 85-88

Filipeni 1:15-22
Isaia 61

2 Petru 1:4; 
Romani 8:1

| Proclamatie
Sunt sămânţa lui Avraam şi, prin 
urmare, sunt un moştenitor prin 
făgăduinţă! După cum Avraam a 
fost bogat în turme, în argint şi în 
aur, tot aşa şi eu sunt nespus de 
roditor şi de bogat în toate lucrurile! 
Sunt conectat la provizii cereşti şi 
trăiesc în abundenţă întotdeauna. 
Glorie lui Dumnezeu!   

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii creştini m-au întrebat: „Dacă mai mulţi 
demoni se unesc împotriva mea, nu ar trebui 

să cer eliberare?” Nu, nu alerga după eliberare – aleargă 
după Cuvântul lui Dumnezeu. Un creştin nu are nevoie 
să fie eliberat de Satan sau de orice ţine de întuneric. 
Dacă ar învăţa şi ar aplica Cuvântul Domnului, ar fi 
întotdeauna biruitor, indiferent câţi demoni l-ar ataca 
deodată. Gândeşte-te astfel: câţi şoareci ar trebui să îşi 
unească forţele pentru a ataca o pisică? Şoarecii au o frică 
înnăscută de pisici, care ţine de natura lor.  

În acelaşi mod, tu nu ar trebui să te temi de nimic şi 
de nimeni. Dumnezeu te-a chemat şi te-a trimis în calitate 
de ambasador al Lui în lumea ta; tu eşti un reprezentant al 
reconcilierii. Totul trebuie să răspundă chemării tale. Tu ai 
primit un mandat din cer, pe care trebuie să îl împlineşti; 
nu lăsa nimic să te oprească, deoarece tu eşti mai mare şi 
mai puternic decât adversarul tău.

În timp ce călătoreau de la naţiune la naţiune, 
Dumnezeu a zis despre copiii lui Israel: „De azi încolo 
voi băga groaza şi frica de tine în toate popoarele de 
sub cer; şi, la auzul faimei tale, vor tremura şi se vor 
îngrozi de tine” (Deuteronom 2:25). 1 Cronici 16:20-22 
spune de asemenea: „Şi mergeau de la un neam la altul 
şi de la o împărăţie la un alt popor; dar El n-a îngăduit 

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te descuraja căci Eu 
sunt Dumnezeul tău; te voi întări; da, te voi ajuta; da, 
te voi susţine cu dreapta dreptăţii Mele (Isaia 41:10, 

versiunea Fidela).

Nu întreţine frica

JOI

11



nimănui să-i asuprească, şi a pedepsit împăraţi din pricina 
lor, zicând: «Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu le faceţi niciun 
rău prorocilor Mei!»”

Nu te înfricoşa niciodată. Isus Cristos este mai mare 
decât oricine şi decât orice. El a spus: „... vine stăpânitorul 
lumii acesteia. El n-are nimic în Mine” (Ioan 14:30). Satan 
nu are nimic nici în tine. Nu îi da nici un prilej şi nici un loc în 
viaţa ta. Refuză să te temi.

Romani 12:17-13:14
Psalmul 89

Filipeni 1:23-30
Isaia 62

Ioan 16:33; 
1 Ioan 4:4

| Proclamaţie
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru că Ţi-ai stabilit sediul în mine 
şi m-ai făcut centrul Tău de operare. 
M-ai făcut să am succes în viaţă 
pentru că Te iubesc şi păzesc Cuvântul 
Tău; recunosc puterea Ta cea mare 
care lucrează cu tărie în mine şi Îţi 
mulţumesc pentru slava din viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În părtăşia noastră cu Tatăl şi cu Fiul, Isus Cristos, 
nouă ni s-a dat ceva fără plată – viaţa veşnică: 

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe 
Fiul are viaţa; cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu n-are 
viaţa” (1 Ioan 5:11-12). Ce este viaţa veşnică? Este viaţa 
şi natura lui Dumnezeu – este calitatea vieţii divine. În 
lume, există viaţă animală şi viaţă vegetală. Există şi viaţă 
umană. Deasupra acestora, conform Scripturii, există şi 
viaţa dumnezeiască, iar aceasta este cea pe care ne-a 
dat-o El. 

Când te-ai născut din nou, ceva s-a întâmplat în 
domeniul spiritual. Viaţa ta umană a fost înlocuită de 
viaţa divină. Aceasta este realitatea. Este unul dintre 
motivele pentru care creştinismul nu este o religie; 
naşterea din nou este o transformare reală; o naştere 
spirituală adevărată: „Căci, dacă este cineva în Cristos, 
este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

Cuvântul „făptură” înseamnă „o vietate specială,” 
ceva care nu poate fi definit foarte exact; o nouă rasă 
sau un nou tip de fiinţă care s-a născut din Dumnezeu; 
acesta eşti tu.

Biblia spune: „El, de bunăvoia Lui, ne-a născut 
prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a 

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul 
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus 

Cristos, Domnul nostru (Romani 6:23).

Noi avem viaţă divină

VINERI 
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făpturilor Lui” (Iacov 1:18). „Pârga” se referă la „primele şi 
cele mai bune roade.”

Apostolul Ioan a declarat: „V-am scris aceste lucruri 
ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu 
aveţi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13). De ce a considerat el că 
era atât de important să ne spună că avem viaţa veşnică? 
Deoarece nu te poţi bucura de beneficiile, puterea şi 
influenţa acelei vieţi decât atunci când o ai şi eşti conştient 
că o ai.

Biblia spune: „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). Conştientizează şi afirmă că tu ai şi că trăieşti viaţa 
dumnezeiască; viaţa de neprihănire, de laudă, de stăpânire 
şi de slavă. Aleluia!

Romani 14:1-15:4
Psalmii 90-93

Filipeni 2:1-11
Isaia 63

Ioan 10:10; Ioan 3:16; 
1 Ioan 5:11-12

| Proclamaţie
Sunt părtaş al naturii divine. Am 
esenţa şi caracterul divinităţii. 
Viaţa impenetrabilă, indestructibilă 
şi invincibilă a lui Dumnezeu este în 
mine. Sunt programat şi poziţionat 
pentru viaţa veşnică, distribuind 
realităţile Împărăţiei lui Dumnezeu 
în jurul meu. Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu este sursa ta, iar 
planul lui Dumnezeu pentru tine este ca tu 

să fii hrănit şi susţinut de sursa ta. Tu nu ai fost născut 
dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci din Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. Înţelegi 
acum de ce nu poţi fi biruit? Nimic nu te poate doborî, 
deoarece tu eşti o odraslă a Cuvântului divin. Însă trebuie 
să îţi hrăneşti mereu duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Biblia spune: „Cuvântul lui Cristos să locuiască 
din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi 
sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă 
şi cu cântări duhovniceşti, cântându-I lui Dumnezeu cu 
mulţumire în inima voastră” (Coloseni 3:16). Tu devii 
Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl primeşti în duhul tău. 
Pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu capătă influenţă 
asupra ta, îţi formează o mentalitate de victorie şi de 
stăpânire. Astfel, atunci când te confrunţi cu anumite 
crize, nu vei fi clătinat, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu 
este puternic în tine. 

Indiferent ce se petrece în jurul tău, refuză să intri 
în panică. Mai mare este Cel care este în tine decât Cel 
care este în lume. În Romani 8:28, Biblia spune: „De 
altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună 

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 (1 Petru 1:23).

Strânge Cuvântul lui Dumnezeu 
în inima ta

SÂMBĂTĂ
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spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre 
binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” Nu poţi să 
cunoşti acest verset şi să fii în continuare un om slab, care 
se lamentează întruna, un înfrânt în viaţă. Întrebarea este: 
Îl iubeşti tu pe Domnul? Dacă răspunsul tău este da, nu ai 
de ce să te temi. Indiferent ce se întâmplă, toate se vor 
termina cu bine.

Biblia spune: „să priviţi ca o mare bucurie când 
treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2). Continuă să 
râzi şi să glumeşti; tu eşti mai mult decât biruitor. Strânge 
Cuvântul lui Dumnezeu în tine. Asimilează-l, „mâncându-l” 
şi „sorbind-ul”; lasă-l să locuiască din belşug în tine 
(Coloseni 3:16), iar viaţa ta va fi un şir nesfârşit de victorii şi 
de miracole. Aleluia!

Romani 15:5-13
Psalmii 94-98

Filipeni 2:12-18
Isaia 64

Faptele apostolilor 20:32; 
2 Timotei 2:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul harului Tău, care îmi 
zideşte viaţa şi o întăreşte în 
neprihănirea, în gloria şi în 
victoriile Tale. Am devenit una 
cu Cuvântul Tău, care creşte cu 
putere în mine şi triumfă asupra 
bolii, a morţii, a eşecului şi a 
oricăror circumstanţe negative. 
Cuvântul Tău mă propulsează şi 
mă abilitează să funcţionez în 
excelenţă în toate aspectele vieţii 
mele, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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Unul dintre modurile în care îţi poţi îmbunătăţi 
sănătatea este să te asiguri că îi oferi trupului 

tău fizic suficientă odihnă, iar un somn bun te va ajuta să 
o obţii. Este recomandat să dormi un anumit număr de 
ore pe noapte. Deşi unii oameni spun: „Sunt nopţi în care 
dorm neîntors şi nopţi în care stau treaz toată noaptea.” 
Acest stil de viaţă nu este normal. Dacă te numeri printre 
aceia care nu dorm suficient, trebuie să îţi pui viaţa în 
ordine. Verbul „a purtat,” din Isaia 53:3, provine din 
traducerea termenului ebraic „nâsâh,” şi înseamnă „a lua 
sau a îndepărta.” Acelaşi verb „a purtat” din Matei 8:17, 
este tradus din grecescul „bastazo,” care înseamnă tot 
„a îndepărta sau a lua.” Ambele referinţe înseamnă a lua 
povara altuia şi a o îndepărta, aşa cum a făcut Isus cu bolile 
şi cu durerile noastre.

Nu ar trebui să laşi să treacă zile fără să dormi, 
sperând să recuperezi somnul dormind douăzeci şi patru 
de ore într-o zi. Acest plan nu va funcţiona. De-a lungul 
vremii, insomnia cronică ţi-ar putea afecta sănătatea în 
mod drastic. Dumnezeu a făcut ziua şi noaptea cu un scop. 
Noaptea are un efect de relaxare asupra trupului. Efectele 
biologice ale nopţii au scopul de a te face să adormi şi să îţi 
creeze instinctul de a dormi; cu toate acestea, unii oameni 
tot nu vor să doarmă. Acest stil de viaţă nu este foarte bun 
pentru sănătatea ta şi ţi-ar putea afecta chiar şi ochii.

Biblia spune: „... Aceasta este odihna cu care să-l 

Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă 
bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte 

sufletul tău (3 Ioan 1:2).

El vrea să fii vibrant şi puternic

DUMINICĂ
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faceţi pe cel obosit să se odihnească; şi aceasta este răcorirea; 
totuşi ei au refuzat să asculte” (Isaia 28:12, versiunea Fidela). 
Ai fost atent la ce ai citit? El vrea ca tu să fii plin de viaţă, 
sănătos şi puternic. Prin urmare, El îţi spune că odihna este 
modul de a-ţi îmbunătăţi sănătatea, fiind şi un mod de a-ţi 
îngriji trupul fizic. 

Unii oameni lasă responsabilitatea de a îngriji de trupul 
lor pe seama lui Dumnezeu, însă trupul tău este casa ta, iar tu 
eşti custodele ei. Aşadar, trebuie să ai grijă de trupul tău.

Mulţi oameni se îmbolnăvesc deoarece ignoră unele 
rutine simple, precum odihna şi exerciţiile fizice. Biblia spune 
că exerciţiul trupesc este de puţin folos; nu spune că este 
nefolositor. Este important să înveţi cum să îţi păstrezi trupul 
puternic şi sănătos; asigură-te că ai o igienă bună şi nu îţi obosi 
trupul excesiv cu muncă fizică. Păstrează-ţi trupul sănătos, 
aplicând în mod constant Cuvântul lui Dumnezeu şi un regim 
de întreţinere sănătos. Sporeşte sănătatea trupului tău ca să îl 
poţi servi pe Dumnezeu mai bine!

Romani 15:14-33
Psalmii 99-101

Filipeni 2:19-30
Isaia 65

1 Corinteni 6:19-20; Psalmul 4:8; 
Psalmul 127:2

| Proclamaţie
Divinitatea acţionează în mine, 
în fiecare fibră a fiinţei mele, în 
fiecare celulă a sângelui meu şi în 
fiecare os din corpul meu! Refuz 
să las boala să-mi domine trupul, 
pentru că trupul meu este templul 
Dumnezeului cel viu şi acelaşi Duh 
care L-a înviat pe Isus din morţi 
locuieşte în mine! Sunt călăuzit prin 
înţelepciune să-mi aduc trupul ca o 
jertfă vie înaintea lui Dumnezeu! 
Trăiesc în sănătate astăzi şi 
întotdeauna! Aleluia

STUDIU SUPLIMENTAR

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



Biblia este şi astăzi extrem de relevantă, la fel cum a 
fost timp de mii de ani. Ea conţine Cuvântul viu al lui 
Dumnezeu şi este o unealtă evanghelică eficientă 
pentru câştigarea lumii nemântuite. De asemenea, 
este o unealtă desăvârşită pentru studierea eficientă a 
Cuvântului lui Dumnezeu.

În 2016, „Anul extinderii,” sponsorii Bibliei cu comentarii 
din Rapsodia Realităţilor sunt hotărâţi să răspândească 
Evanghelia lui Cristos până la marginile pământului, prin 
intermediul campaniei „Biblia cu comentarii din Rapsodia 
Realităţilor – PROIECTUL FIECARE”. Această campanie 
vrea să atingă toţi oamenii cu Cuvântul lui Dumnezeu, 
transformându-le astfel viaţa şi cariera, indiferent de 
locul în care trăiesc sau de profesia lor.

Campania „Biblia cu comentarii din Rapsodia Realităţilor 
– PROIECTUL FIECARE” le oferă tuturor oamenilor 
oportunităţi egale de a primi Evanghelia lui Cristos. 
Alătură-te proiectului astăzi şi începe să realizezi o 
schimbare în viaţa a milioane de oameni din întreaga 
lume.

Pentru mai multe detalii despre modul în care poţi 
participa la acest proiect individual sau împreună cu 
biserica/organizaţia ta, te rugăm să ne scrii la adresa 
sponsors@rhapsodybible.org sau să suni la numerele 
de telefon +234 817 198 7339, +234 701 550 0092.

        Campania „Biblia cu 
comentarii din Rapsodia 
Realităţilor – PROIECTUL     

                          FIECARE” 



N
O

T
E

NOTE



Credinţa ta ţi-a fost dată de Dumnezeu şi 
funcţionează. Isus a spus: „... Adevărat vă spun 

că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, i-aţi 
zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» şi s-ar 
muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă” (Matei 17:20). 
Observă că El a spus „dacă aţi avea...” deoarece, la un 
moment dat, apostolii Săi nu au avut credinţă. Atunci i-a 
întrebat: „... Cum de nu aveţi credinţă?” (Marcu 4:40, 
versiunea Fidela). Însă făpturile noi s-au născut din nou 
având credinţă în duhul lor.

Nici unui creştin nu îi lipseşte credinţa. Dumnezeu 
ne-a dat tuturor celor ce Îl urmăm „măsura” de credinţă, 
nu doar „o măsură.” El ne-a dat tuturor aceeaşi sămânţă 
a credinţei, însă tu trebuie să o creşti pentru a o face 
eficientă. Există credinţă mică şi credinţă mare, credinţă 
slabă şi credinţă puternică. Tu îţi poţi creşte nivelul 
credinţei ascultând mai mult Cuvântul lui Dumnezeu 
(Romani 10:17), însă pentru a îţi îmbunătăţi calitatea 
credinţei – natura ei de a creşte – trebuie să ţi-o exersezi; 
trebuie să o foloseşti.

De exemplu, chiar dacă cineva are un trup mare, 
nu înseamnă neapărat că şi muşchii lui sunt puternici; 
însă îi poţi întări dacă îi foloseşti şi dacă faci exerciţii. 
Continuă să îţi foloseşti şi să îţi exersezi credinţa, 
acţionând pe baza Cuvântului lui Dumnezeu; credinţa 
funcţionează întotdeauna. Dacă ai acţionat pe baza 

... potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o 
Dumnezeu fiecăruia (Romani 12:3).

Exersează-ţi credinţa

LUNI
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credinţei şi se pare că nu a funcţionat, întoarce-te la 
Cuvântul lui Dumnezeu, învaţă mai multe şi încearcă din 
nou.

Este ca atunci când un copil învaţă să meargă; devine 
tot mai sigur cu fiecare pas, până la perfecţiune. Ar fi greşit 
să spui despre un copil care abia învaţă să meargă: „Din 
moment ce copilul acesta a căzut deja de trei ori, nu îl voi 
mai lăsa să meargă niciodată.” Copilul ar trebui să continue 
să încerce până când, în cele din urmă, muşchii lui devin 
suficient de puternici şi acelaşi copil începe nu doar să 
meargă ci şi să alerge.

Continuă să îţi zideşti şi să îţi dezvolţi credinţa 
învăţând Cuvântul lui Dumnezeu din ce în ce mai bine şi 
punând în aplicare lucrurile pe care le înveţi. Acceptă, 
crede şi împlineşte Cuvântul Domnului cu promptitudine. 
Afirmă-l şi declară-l, indiferent de circumstanţele din 
prezent. Astfel îţi vei zidi o credinţă puternică, învingătoare.

Romani 16:1-27
Psalmii 102-103

Filipeni 3:1-12
Isaia 66

Matei 21:21; Proverbe 24:10; 
2 Corinteni 4:18

| Proclamaţie
Dragă Tată, mă bucur în Cuvântul 
Tău care acţionează în mine şi îmi 
întăreşte duhul! Înaintez pe calea 
vieţii, călăuzit de Duhul Tău, în 
slavă şi în triumf veşnic. Trăiesc 
viaţa glorioasă de neprihănire, de 
stăpânire, de har şi de putere astăzi 
şi întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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Uneori, oamenii mărturisesc în legătură cu 
sănătatea lor şi spun: „Chiar Îi mulţumesc 

Domnului pentru că mi-a dat sănătate. Unde aş fi fost 
dacă El nu mi-ar fi dat sănătate?” Ei cred că Dumnezeu 
Se uită de jur împrejur din când în când şi îi spune 
cuiva: „Îţi dau sănătate,” iar altuia: „Îţi iau sănătatea.” 
Dumnezeu nu este astfel, şi cu siguranţă nu este tipul de 
Dumnezeu pe care ni l-a descris Isus.

În Matei 8:16, Biblia spune că Isus i-a vindecat pe 
toţi cei care erau bolnavi, demonstrându-ne că nu este 
voia Tatălui ca cineva să fie bolnav. Faptele apostolilor 
10:38 spune: „cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt 
şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în 
loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi 
de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Apăsarea venea 
de la Diavolul, însă Tatăl L-a uns pe Isus să îi vindece pe 
toţi cei care erau apăsaţi.

Dumnezeu ţi-a dat sănătate divină deoarece te 
iubeşte. El nu a aşteptat ca cineva să se roage ca păcatele 
tale să fie iertate înainte de a-L trimite pe Isus Cristos să 
moară pentru tine; El L-a trimis pentru că te iubeşte. În 
acelaşi mod, El ţi-a luat boala şi maladia şi a făcut din 
sănătatea divină moştenirea ta în Cristos. Astfel, tu ai 
dreptul la sănătate, deoarece Isus a plătit pentru ea. El 

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, 
pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim 

pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi (1 
Petru 2:24).

Dreptul tău la sănătate divină

MARȚI 
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a murit pentru a-ţi da sănătate divină.
Refuză să fii bolnav. Nu spune: „Bine, dar unele boli 

sunt normale.” Nu există boli normale pentru tine. Cum 
ar putea o boală să fie normală? Doar pentru că este mai 
des întâlnită, nu înseamnă că este normală. Altfel, de ce ar 
încerca oamenii să scape de ceva ce este normal? Urechile 
tale sunt normale; acesta este motivul pentru care nu ai 
încercat să ţi le tai. Oamenii nu îndepărtează din trupul 
lor decât lucrurile anormale – de exemplu, o tumoare 
canceroasă; nu lucruri normale.

Lui Dumnezeu Îi pasă de tine şi vrea să fii sănătos şi 
puternic în fiecare zi. În 3 Ioan 1:2, Biblia spune: „... doresc 
ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta 
să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.”

1 Corinteni 1
Psalmii 104-106

Filipeni 3:12-21
Ieremia 1

Isaia 33:24; 
Romani 8:10-11

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc 
că trăiesc în sănătate şi în putere prin 
Duhul Sfânt. Viaţa divină acţionează 
în mine. Manifest virtuţile şi 
perfecţiunile neprihănirii Tale, 
umblând în slava şi în stăpânirea 
Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când Cuvântul lui Dumnezeu vine la tine, primul 
şi cel mai important lucru pe care trebuie să îl 

faci este să îl accepţi. Aceasta poate părea foarte simplu 
pentru unii, însă tot ce ţine de Dumnezeu este foarte 
simplu – El nu este niciodată complicat. Dacă El ar fi venit 
la noi în complexitatea Lui, nimeni nu ar fi fost nici măcar 
mântuit. El ar fi rămas un mister pentru noi. Aşadar, tot ce 
trebuie să faci este să primeşti Cuvântul Lui în simplitatea 
sa şi să accepţi tot ce a făcut El pentru tine.

El te-a chemat la părtăşie – accept-o. El ţi-a 
dat viaţa veşnică – accept-o. El te-a făcut neprihănit, 
puternic, plin de viaţă, sănătos, prosper şi plin de 
influenţă – acceptă toate aceste lucruri! Dacă nu accepţi 
ce a făcut El pentru tine, ce ţi-a dat şi ce te-a făcut să 
fii – şi nu trăieşti în concordanţă cu toate acestea – vei fi 
o victimă în viaţă. Unii oameni spun: „Dacă Dumnezeu 
este real, să facă ceva în legătură cu situaţia mea.” El 
deja a făcut ceva, aşa că încetează să mai aştepţi. Află 
ce spune Cuvântul Lui despre situaţia în care te afli, 
acceptă-l şi trăieşte în consecinţă.

În Romani 1:16, Biblia spune: „Căci mie nu mi-e 
ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: 
întâi a iudeului, apoi a grecului.” Evanghelia lui Cristos 
este un mesaj care nu funcţionează decât pentru cel care 

De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi 
glasul Lui, nu vă împietriţi inimile...” (Evrei 3:7-8).

Ai încredere... crede... şi 
acţionează în Cuvântul Lui

MIERCURI
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îl crede. Dacă nu o crezi, nu va funcţiona, în pofida faptului 
că este puterea lui Dumnezeu. Crede şi acceptă lucrurile 
cu care Dumnezeu te-a binecuvântat. El nu plănuieşte să 
facă aceasta în viitor, ci a făcut-o deja: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a 
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în 
locurile cereşti, în Cristos” (Efeseni 1:3).

Chiar acum, dacă există o situaţie în viaţa ta pe 
care vrei să o schimbi, poţi primi un miracol, spunându-i 
„da” Cuvântului lui Dumnezeu. Încetează să mai gândeşti: 
„Există speranţă pentru mine?” Da. Cristos este speranţa 
ta. Cuvântul Lui este răspunsul. Au existat mulţi oameni 
care s-au aflat în situaţia ta, iar aceasta s-a schimbat. Dacă 
a putut produce rezultate pentru ei, Cuvântul Domnului va 
face acelaşi lucru şi pentru tine. Ai încredere în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Crede Cuvântul Lui. Acţionează pe baza 
Cuvântului Său.

1 Corinteni 2
Psalmii 107-108

Filipeni 4:1-7
Ieremia 2

Filimon 1:6; 1 Timotei 6:12;
 Iacov 1:22-25

| Proclamaţie
Mă delectez în Cuvântul lui 
Dumnezeu, pentru că este 
desăvârşit, pentru că îmi 
îmbogăţeşte şi îmi înfrumuseţează 
viaţa. Trăiesc o viaţă tot mai 
glorioasă, pe măsură ce recunosc 
şi primesc fiecare lucru bun pe care 
îl am în Cristos, umblând în lumina 
şi în realitatea identităţii mele în 
El. Neprihănirea, bucuria, pacea, 
bunăstarea, sănătatea şi puterea 
îmi aparţin, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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Imaginează-ţi cum ar fi dacă cineva ar primi 
vestea că o persoană cu suflet mare i-a lăsat o 

proprietate în valoare de o sută de milioane de dolari; 
cum crezi că ar primi vestea? Sunt ferm convins că 
nu ar rămâne nepăsător, răspunzând cu un simplu 
„Mulţumesc.” Ar exprima mult mai multă bucurie 
pentru lucrul primit. În acelaşi mod, când te rogi pentru 
o anumită situaţie sau pentru ceva ce are legătură cu 
starea ta de sănătate şi crezi că Dumnezeu ţi-a răspuns, 
acţionează în consecinţă. Exprimă bucurie!

Într-o zi, în urmă cu mulţi ani, predicam în timpul 
serviciului divin şi la un moment dat am invitat toată 
congregaţia la altar, pentru rugăciune. Toţi au venit în 
jurul altarului şi s-au rugat. După rugăciune, s-au întors 
la locurile lor de parcă ar fi fost biciuţi, iar Domnul 
mi-a spus: „Nu au primit răspuns la rugăciunile lor.” El 
nu a spus: „Nu le-am răspuns,” deoarece El răspunde 
întotdeauna când ne rugăm. Însă ei nu au primit răspuns, 
deoarece nu au acţionat ca nişte oameni care au primit 
răspuns la rugăciunile lor.

Au existat oameni care au primit vindecare sau alte 
miracole în timpul unui program sau al unei conferinţe 
şi chiar în timp ce au ieşit din sala de conferinţă, situaţia 
iniţială a revenit. Şi-au pierdut vindecarea. Vindecarea 
lor era un semn; Dumnezeu le dăduse atenţie şi le-a 

Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage! Este 
vreunul voios? Să cânte cântări de laudă! (Iacov 5:13, 

versiunea NTR).

Exprimă bucurie

JOI
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captat şi lor atenţia, însă Se aştepta ca ei să îşi exprime mai 
departe credinţa. El a vrut ca ei să se bucure, să depună 
mărturie şi să fie fericiţi cu privire la ce s-a întâmplat, iar 
astfel să îşi păstreze miracolul, însă ei nu au făcut nimic din 
toate acestea.

Mulţi oameni nu ştiu că expresiile lor sunt un mesaj. 
Credinţa este exprimată în cuvinte şi în acţiuni. Dacă 
acţiunile şi cuvintele tale nu îţi dovedesc credinţa, înseamnă 
că aceasta nu există. De fiecare dată când oamenii au 
primit ceva de la Domnul în Biblie, şi-au exprimat bucuria, 
iar binecuvântarea a rămas. Unii chiar au primit mai mult 
decât iniţial, ca urmare a mărturiilor pline de bucurie şi 
de mulţumire; unul dintre exemple este leprosul din Luca 
17:11-19.

Biblia spune despre credinţa fără fapte – fără acţiuni 
care să o susţină – că este moartă (Iacov 2:26). Dacă accepţi 
ce a spus Dumnezeu despre tine, trebuie să acţionezi în 
consecinţă.

1 Corinteni 3
Psalmii 109-112

Filipeni 4:8-13
Ieremia 3

Filipeni 4:4; 1 Cronici 16:9; 
Psalmul 27:6

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată drag, că mi-
ai umplut viaţa de bucurie şi de 
fericire şi ai făcut-o să fie o mărturie 
a bunătăţii Tale. Păşesc înainte şi 
astăzi în slava Ta, în neprihănire, în 
pace şi în bucurie în Duhul Sfânt, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu a ales să Se identifice în Scriptură 
nu ca fiind Dumnezeul tuturor oamenilor, 

ci Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov. În 
Exodul 3:15, El i-a spus lui Moise: „Aşa să le vorbeşti 
copiilor lui Israel: «Domnul Dumnezeul părinţilor 
voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac 
şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este 
Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele 
Meu din neam în neam.»” El l-a înştiinţat pe Moise că 
revelaţia asupra persoanei Lui pe care le-a dat-o acelor 
oameni avea să stea la baza relaţiei lor.

Tu Îl poţi numi şi Dumnezeul lui Ilie – este în 
regulă; într-adevăr, El l-a binecuvântat pe Ilie, însă nu 
S-a recomandat niciodată ca fiind Dumnezeul lui Ilie. Îl 
poţi numi Dumnezeul lui Moise, Iosua sau Samuel, însă 
El nu S-a prezentat niciodată astfel. El S-a identificat cu 
Avraam, cu Isaac şi cu Iacov. 

Tu poţi spune: „Este o legătură de familie – tatăl, 
fiul şi nepotul.” Da, însă partea cea mai frumoasă este că 
şi noi facem parte din aceeaşi familie. Noi avem legătură 
cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov. Tu eşti conectat cu cea 
mai mare, cea mai prosperă, cea mai bogată şi cea mai 
binecuvântată familie care a existat vreodată. Galateni 
3:16 spune: „Acum, făgăduinţele le-au fost făcute «lui 
Avraam şi seminţei lui.» Nu zice: «şi seminţelor» (ca 

Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui 
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă (Galateni 3:29).

Suntem din aceeaşi familie
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şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba 
numai de una: «şi seminţei tale», adică Cristos.”

Observă că Dumnezeu nu a zis: „şi seminţelor,” 
făcând referire la mai multe seminţe, ci „şi seminţei,” 
referindu-Se la Cristos. Iar Biblia spune: „Şi, dacă sunteţi 
ai lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, moştenitori 
prin făgăduinţă” (Galateni 3:29). Noi Îi aparţinem lui 
Cristos. Noi suntem în Cristos. Mai mult, Romani 8:17 
spune că noi suntem împreună-moştenitori cu Cristos, 
care este Moştenitorul tuturor lucrurilor şi beneficiarul 
binecuvântărilor avraamice.

Noi facem parte din aceeaşi sămânţă şi provenim 
din aceeaşi descendenţă, din acelaşi neam. Dumnezeu a 
făcut mai mult decât să Se identifice cu noi; El ne-a adus în 
unitate cu El însuşi. Noi suntem în uniune cu El. Noi suntem 
purtători ai Numelui Său, părtaşi ai naturii Sale divine şi 
purtători ai slavei Lui.

1 Corinteni 4
Psalmii 113-116

Filipeni 4:14-23
Ieremia 4

1 Corinteni 12:13; 1 Corinteni 6:17; 
Efeseni 3:14-1

| Proclamaţie
Sunt sămânţa lui Avraam, aşadar 
sunt un moştenitor prin făgăduinţă. 
Fac parte din cea mai bogată şi mai 
mare familie a tuturor timpurilor 
şi umblu în binecuvântări nespuse. 
Sunt împuternicit să prosper şi 
poziţionat să fiu roditor şi productiv, 
slăvindu-L pe Dumnezeu cu viaţa 
mea, în Numele lui Isus. Amin.      

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Observă modul în care este formulat versetul 
tematic. Apostolul Pavel nu se ruga, nu implora 

şi nu cerşea de la Dumnezeu binecuvântări spirituale, 
nu! Ce vedem în acest text este o explozie de închinare 
extravagantă, abundentă şi exuberantă. El Îl glorifică pe 
Domnul care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările 
spirituale în tărâmurile cereşti. El avea mentalitatea că a 
fost deja binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale 
care există şi lauda lui a devenit poetică. Aceasta ar trebui 
să fie şi mărturia ta!

Fii plin de laude la adresa lui Dumnezeu, deoarece 
nu există nimic ce nu ai şi nimic ce nu poţi face! Tu ai 
fost înzestrat spiritual cu toate lucrurile şi pentru toate 
lucrurile. De ce a folosit Pavel sintagma „binecuvântări 
spirituale”? Deoarece, dacă ai binecuvântările spirituale, 
ai şi toate binecuvântările pământeşti, deoarece tărâmul 
spiritual îl generează pe cel fizic. Tărâmul de nivel inferior 
este inclus în cel de nivel superior.

Această lume provine dintr-un tărâm spiritual. 
Biblia spune că, la început, Dumnezeu a creat cerurile şi 
pământul (Geneza 1:1). Dumnezeu este un Duh; aşadar, 
lumea spirituală a existat înainte de crearea lumii fizice. 
Prin urmare, binecuvântările spirituale sunt mai mari 

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de 
binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în 

Cristos (Efeseni 1:3).

Tu eşti binecuvântatul 
Domnului
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decât binecuvântările fizice, deoarece ele sunt cele care dau 
naştere binecuvântărilor fizice. Aşadar, nu este nevoie să 
Îl implori pe Dumnezeu să te binecuvânteze; în schimb, fii 
exuberant, lăudându-L pentru că deja te-a binecuvântat cu 
toate binecuvântările spirituale. 

El ţi-a dat toate lucrurile (1 Corinteni 3:21) şi te-a făcut 
părtaş naturii Lui divine (2 Petru 1:4). El te-a făcut astfel încât 
să fii independent; să fii roditor şi productiv în orice fapte 
bune. El ţi-a dat Duhul Lui să te îndrume în înţelepciune 
pentru a-ţi împlini destinul pe care îl ai în El şi să devii tot 
ce te-a menit El să fii. Acesta ar trebui să fie modul tău de 
gândire, mărturia şi închinarea ta.

Învaţă să spui: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, care 
m-a binecuvântat în toate lucrurile şi m-a făcut o mărturie 
a gloriei Sale şi o revelaţie a harului şi a neprihănirii Lui.” Tu 
eşti binecuvântatul Domnului şi, mai mult decât atât, eşti şi 
un distribuitor al binecuvântărilor Lui.

1 Corinteni 5
Psalmii 117-118

Coloseni 1:1-8
Ieremia 5

Galateni 3:7-9; 2 Petru 1:3; 
1 Petru 3:9

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă închin înaintea 
Ta şi laud maiestatea Ta şi astăzi, 
pentru că m-ai binecuvântat cu 
toate binecuvântările duhovniceşti 
în locurile cereşti în Cristos. Sunt 
conştient că sunt un distribuitor al 
binecuvântărilor Împărăţiei Tale şi le 
împărtăşesc celor din generaţia mea, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Tot ceea ce este şi ce are Tatăl este în Isus. 
Pasajul din Coloseni 2:9 spune astfel: „Căci în 

El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” El 
este expresia divinităţii în totalitate. Acum poţi înţelege 
de ce a zis că „... Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe 
Tatăl...” (Ioan 14:9). În versetul unsprezece al aceluiaşi 
capitol, El spune: „Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi 
Tatăl este în Mine...” (Ioan 14:11).

Astfel, a-L privi pe Isus înseamnă a-L privi pe Tatăl. 
Astăzi Îl vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El este 
Cuvântul viu. El este frumuseţea lui Dumnezeu. Cu cât Îl 
cunoşti mai mult pe Isus, cu cât Îl vezi în şi prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, cu atât te cunoşti şi te vezi pe tine însuţi, pentru 
că tu eşti în El. Nu Îl poţi cunoaşte pe Isus fără să te descoperi 
pe tine. Biblia face următoarea afirmaţie: cum este El, aşa 
suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 4:17). Aşadar, a-L 
cunoaşte pe El înseamnă a te cunoaşte pe tine însuţi.

Nu e de mirare faptul că Biblia spune: „Noi toţi privim 
cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi 
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, 
prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Slava lui Dumnezeu 
este Isus Cristos; El este splendoarea sau strălucirea slavei lui 
Dumnezeu şi reprezentarea exactă a Persoanei Sale (Evrei 
1:3). Astfel, pe măsură ce priveşti slava lui Dumnezeu în 
oglinda lui Dumnezeu (Cuvântul Său), eşti transformat din 

Să ne fixăm atenţia asupra lui Isus, Cel Care iniţiază şi 
desăvârşeşte credinţa (Evrei 12:2, versiunea NTR).

Eşti schimbat pe măsură ce 
priveşti
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slavă în slavă. Cu cât Îl priveşti în Cuvântul Lui, cu atât vezi că 
eşti exact ca El: atât reflectarea perfectă cât şi un reflector care 
emană slava lui Dumnezeu. 

Menţine-ţi ochii fixaţi asupra Lui şi fii transformat în 
mod continuu din slavă în slavă. Pasajul din Iacov 1:25 spune 
că oricine se uită cu stăruinţă în Cuvântul Domnului este 
binecuvântat. Cu alte cuvinte, el este ca un pom sădit pe malul 
unui râu, întotdeauna roditor, productiv şi prosper în toate 
lucrurile.

1 Corinteni 6
Psalmii 119:1-112

Coloseni 1:9-18
Ieremia 6

Iacov 1:22-25

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care mă transformă din 
slavă în slavă. Pe măsură ce studiez 
Cuvântul Tău şi meditez asupra lui, sunt 
metamorfozat şi poziţionat pentru viaţa 
superioară de glorie şi de triumf, sunt 
plin de putere, de curaj, de credinţă şi 
de înţelepciune să fac voia Ta şi să îmi 
împlinesc destinul în Tine, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ziua Internaţională a Tinerilor este sărbătorită în 
fiecare an pe 12 august. A fost aleasă de Naţiunile 
Unite pentru a recunoaşte contribuţia şi eforturile 
tinerilor la dezvoltarea internaţională şi pentru a le 
spori participarea în perfecţionarea domeniilor socio-
cultural, politic şi economic.

Anul trecut, cu ajutorul eforturilor demne de laudă 
ale partenerilor care au organizat numeroase 
forumuri pentru a lua legătură cu tinerii şi a le 
prezenta Evanghelia lui Cristos, 200.000 de tineri au 
primit exemplare gratuite ale Rapsodiei Realităţilor 
TeeVo de Ziua Internaţională a Tinerilor. 

Anul acesta reprezintă o altă mare oportunitate 
pentru un impact divin în viaţa multor tineri din toată 
lumea. Să promovăm împreună cultura lui Dumnezeu 
printre ei! Fii parte din această campanie glorioasă de 
a inspira tinerii să facă mari isprăvi, conform planului 
lui Dumnezeu pentru ei.

Pentru a afla mai multe despre această campanile, te 
rugăm să apelezi:

+234 802 478 9758 (NIG), +27 736 589 272 (SA),
+44 207 018 0719 (UK), +1 281 759 5111(USA),
+1 416 746 5080 (CAN) 

sau să ne trimiteţi un e-mail la info@teevotogo.org 

Ziua 
Internaţională a  

Tinerilor cu TeeVo
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Apostolul Ioan a stabilit faptul că, mai presus 
de orice altceva, dorinţa lui Dumnezeu este 

ca noi să prosperăm în toate lucrurile: spiritual, mental, 
fizic şi material. Visul lui Dumnezeu pentru noi este ca noi 
să trăim întotdeauna în excelenţă şi în sănătate divină. 
Unii oameni poate se gândesc astfel: „Dar afirmaţia din 
versetul tematic i se adresa în mod specific lui Gaiu, cel 
de atunci, prin urmare nouă, celor din vremea de acum, 
nu ni se aplică.”

Ei bine, în 2 Timotei 3:16 scrie astfel: „Toată 
Scriptura este insuflată de Dumnezeu...”; De aceea, 
acest gând frumos pe care Ioan l-a scris vine din Duhul 
lui Dumnezeu şi este la fel de relevant şi astăzi. În Matei 
24:35, Biblia spune: „Cerurile şi pământul vor trece, dar 
cuvintele Mele nu vor trece.” Cuvântul Său este pentru 
acum; aşadar, pasajul din 3 Ioan 1:2 nu este doar pentru 
Gaiu; este pentru tine, pentru că este în concordanţă cu 
beneficiile Evangheliei lui Isus Cristos.

Citeşte versetul tematic din nou, înlocuind numele 
Gaiu cu numele tău. Aşa trebuie să tratezi Cuvântul lui 
Dumnezeu; personalizează-l, pentru că acest Cuvânt 
al Său ţi se adresează personal. Atunci când auzi sau 
studiezi Scripturile, în special Epistolele, personalizează 
Cuvântul lui Dumnezeu: pune numele tău acolo. De 
exemplu, nu citi pasajul din Filipeni 4:13 ca şi cum i se 

Bătrânul, preaiubitului Gaiu, pe care îl iubesc în 
adevăr. Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu 
să prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul 

tău (3 Ioan 1:1-2, versiunea Fidela).

Pune-ţi numele acolo
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adresează doar apostolului Pavel. Dacă numele tău este 
Smith, spune: „Eu, Smith, pot totul prin Cristos care mă 
întăreşte.”

Ia în posesie Cuvântul lui Dumnezeu; înţelege-l şi 
însuşeşte-ţi-l. Nu spune: „Ne vorbeşte nouă tuturor”; nu! 
Ci spune: „mi se adresează MIE!” Cuvântul lui Dumnezeu 
ţi-a fost dat ca să trăieşti în şi prin el. Personalizează 
întotdeauna Cuvântul Domnului pentru a progresa şi a fi 
binecuvântat.

1 Corinteni 7
Psalmul  

119:113-176

Coloseni 1:19-29
Ieremia 7

Faptele apostolilor 20:32; 
Psalmul 119:162

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, mă supun 
Cuvântului Tău, care preia controlul 
în viaţa mea şi mă abilitează să 
progresez neîncetat şi să umblu în 
slava Ta. Sunt prosper în duh, în 
suflet, în trup şi în toate aspectele 
vieţii mele, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu doreşte ca fiecare dintre noi să fie un 
om de succes. Însă, potrivit cu nivelul tău de 

succes, vei deveni automat o „persona non-grata” pentru 
unii; vei atrage adversari. Acest lucru nu este neobişnuit. 
Nu te îngrijora niciodată, nu lăsa acest lucru să te doboare 
şi nu te simţi trist sau respins dacă unii sunt împotriva ta 
sau nu sunt de acord cu succesul tău.

De fapt, atunci când descoperi că unii oameni sunt 
împotriva succesului tău, ar trebui să te bucuri! Motivul 
este acela că lumea este foarte mare şi are o populaţie de 
peste şapte miliarde de locuitori. Cei care sunt împotriva 
ta au lăsat deoparte toate celelalte lucruri doar ca să fie 
împotriva ta; asta înseamnă că eşti foarte important. 
Deci, fii entuziasmat atunci când eşti criticat de adversarii 
tăi.

T. L. Osborn a făcut o afirmaţie foarte interesantă 
cu ani în urmă; el a spus aşa: „Când vezi un om care 
are mulţi duşmani puternici sau influenţi, ţine-l minte, 
pentru că ajunge undeva.” Cât de adevărat! Puterea şi 
valoarea unui om nu se măsoară după prietenii pe care îi 
are, ci după puterea adversarilor săi. Măsori măreţia sau 
influenţa unui om după numărul sau puterea vrăjmaşilor 
lui. 

Atâta timp cât ai succes, vei fi în centrul atenţiei 
duşmanilor tăi. Odată ce nu mai radiezi aşa sau nu mai 

Vai de voi, când toţi oamenii vă vor grăi de bine! 
Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii mincinoşi 

(Luca 6:26).

Nu contează deloc...
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ai atâta succes cât cred ei, nu le va mai păsa. Însă nu trebuie 
să îţi baţi capul cu ei, pentru că ei nu contează deloc. Atunci 
când vin împotriva ta, se vor împiedica şi vor cădea, pentru 
că Domnul este mântuirea ta. Nu îi acorda lui Satan loc în 
gândurile tale şi nu medita asupra activităţii oamenilor răi şi 
nerezonabili care caută să te dărâme.

Înţelege aceasta: viaţa ta zilnică este împlinirea a 
ceea ce a fost scris deja. Psalmistul a făcut următoarea 
afirmaţie: „... Când înaintează cei răi împotriva mea, ca 
să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii 
mei – se clatină şi cad” (Psalmul 27:1-2). Pentru cei care 
se hotărăsc să fie duşmanii tăi, destinul este sigilat: se vor 
împiedica şi vor cădea. 

De aceea, refuză să te laşi distras. Concentrează-te 
la ceea ce ai fost chemat să faci. Nu este nevoie să te rogi 
cu privire la duşmanii tăi; iubeşte-i aşa cum a spus Isus: „... 
Iubiţi-i pe vrăjmaşii voştri, faceţi-le bine celor ce vă urăsc, 
binecuvântaţi-i pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei 
ce se poartă rău cu voi” (Luca 6:27-28).

1 Corinteni 8
Psalmii 120-127

Coloseni 2:1-7
Ieremia 8

Psalmul 27:1-3; 1 Corinteni 16:8-9; 
Romani 8:35-37

| Proclamaţie
Pacea lui Cristos îmi păzeşte inima 
şi mintea în Cristos, indiferent 
de adversarii sau de adversităţile 
din jurul meu. Mi se întăreşte 
inima în Domnul, care este stânca 
mea, fortăreaţa mea, protecţia 
mea şi mântuirea mea. Acum şi 
întotdeauna umblu în victoria 
şi în stăpânirea Cuvântului lui 
Dumnezeu, domnind în viaţă prin 
harul neprihănirii. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atunci când, creştin fiind, se pare că eşti sub 
presiune la serviciu, primeşti un raport medical 

neplăcut sau contul tău bancar este pe roşu, nu plânge; 
nu cârti. Nu te agita şi nu fi descurajat, ci intră în cămăruţa 
ta şi contemplă slava lui Dumnezeu. Dacă este vorba de o 
provocare financiară, declară că tu eşti sămânţa lui Avraam, 
care nu poate fi în faliment sau în sărăcie! Tu eşti posesorul 
tuturor lucrurilor, pentru că eşti moştenitor al lui Dumnezeu 
şi împreună moştenitor cu Cristos. 

Atunci când te confrunţi cu provocări, nu este momentul 
să fugi speriat încoace şi încolo, căutând ajutor din om în om, 
nu; ci este momentul să te încrezi în Domnul! El este ajutorul 
tău. Dacă ai o nevoie financiară de exemplu, declară: „Eu 
am toţi banii de care am nevoie, în Numele lui Isus; ei vin la 
mine neîntârziat.” Rosteşte această declaraţie cu credinţă, cu 
îndrăzneală şi cu deplină încredere şi se va face după cuvântul 
tău! Nu lăsa nimic să te tulbure.

Ai fost chemat să manifeşti slava lui Dumnezeu. În ciuda 
întunericului şi greutăţilor care sunt acum în lume, tu eşti mai 
mult decât biruitor. Tu eşti învingător în Cristos Isus. Nu poţi 
fi dezavantajat niciodată. Cristos în tine este nădejdea slavei 
(Coloseni 1:27). Portretizează-te în slavă, umblând în slavă, 
purtând şi manifestând slava lui Dumnezeu la şcoală, la locul 

Ridică-te! Străluceşte! Căci lumina ta a venit şi slava 
Domnului a răsărit peste tine. Iată! Deşi întunericul 

învăluie pământul şi negura groasă acoperă 
popoarele, peste tine răsare Domnul şi slava Lui apare 

deasupra ta (Isaia 60:1-2, versiunea NTR).

Priveşte şi manifestă slava

MIERCURI
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de muncă, în familie, în sănătatea ta, în finanţele tale şi în orice alt 
domeniu al vieţii tale. Observă gloria din viaţa ta.

Biblia vorbeşte despre suferinţele lui Cristos şi de slava de 
care aveau să fie urmate (1 Petru 1:11). Imediat după suferinţele 
lui Cristos, a început o viaţă de glorie! El a suferit pentru ca tu să 
trăieşti în slavă. De aceea, trăieşte şi umblă în lumina neprihănirii, a 
victoriei, a succesului, a domniei, a sănătăţii şi a bunăstării pe care 
le ai în Cristos Isus şi refuză înfrângerea, eşecul, slăbiciunea şi viaţa 
dărâmată.

1 Corinteni 9
Psalmii 128-134

Coloseni 2:8-15
Ieremia 9

Iacov 1:25; Evrei 13:5-6; 
2 Corinteni 4:17-18

| Proclamaţie
Sunt ce spune Dumnezeu că 
sunt! Trăiesc şi umblu în lumina 
neprihănirii şi a vieţii glorioase pe 
care le am în Isus Cristos. Credinţa 
mea este puternică şi eficientă. Sunt 
învingător în orice circumstanţă şi 
avansez mereu! Toate lucrurile sunt 
ale mele, pentru că sunt moştenitor 
al lui Dumnezeu şi comoştenitor cu 
Cristos. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştin, este foarte important 
să continui să progresezi şi să creşti calitatea 

personalităţii tale prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui 
să poţi mărturisi schimbările clare care au avut loc în ce 
priveşte personalitatea ta în ultima perioadă, prin aplicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să poţi spune că ai clădit 
ceva bun, pozitiv şi bine definit sau ai scăpat de trăsături 
negative din caracterul tău, folosind Cuvântul lui Dumnezeu. 
Supune-te Cuvântului Său pentru ca el să poată produce 
schimbări în duhul tău şi în sufletul tău.

Schimbarea din trupul tău fizic se produce uşor; acum ne 
concentrăm asupra schimbării din interior. Ai responsabilitatea 
de a zidi şi a-ţi îmbunătăţi viaţa prin Cuvântul lui Dumnezeu; 
nimeni altcineva nu poate face aceasta pentru tine. Unii 
oameni nu s-au mai schimbat de zece ani. Aceleaşi lucruri care 
îi ofensau acum zece ani îi ofensează şi acum; aceiaşi oameni 
pe care nu îi agreau acum zece ani îi deranjează şi acum. Încă 
se confruntă cu aceleaşi probleme. Nu s-au schimbat şi nu au 
crescut deloc, şi acest lucru este foarte trist.

Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este 
următoarea: au acumulat aceşti oameni mai multă informaţie? 
Bineînţeles că da, însă nu au acţionat pe baza acelei informaţii. Au 
auzit şi poate au şi studiat Scripturile, însă nu s-au supus puterii 
transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu, permiţându-i să 

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de 
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 

înţelepciune în neprihănire (2 Timotei 3:16).

Pune în aplicare Cuvântul Domnului 
pentru a produce schimbări

JOI
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lucreze schimbări majore în personalitatea şi în caracterul lor. Nu 
este îndeajuns să auzi sau să culegi informaţie spirituală; trebuie să 
acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.

Unii credincioşi scriu tot ce se predică de la amvon, atunci 
când sunt în biserică. Îşi cumpără înregistrările şi le ascultă, însă 
au devenit atât de obişnuiţi cu vocea care vorbeşte, încât mesajul 
nu mai înseamnă nimic pentru ei şi nici o schimbare nu are loc în 
caracterul lor. Au devenit prea familiari cu Cuvântul Domnului. Nu fi 
aşa. Crede în abilitatea Cuvântului lui Dumnezeu de a-ţi transforma 
viaţa din slavă în slavă. Pune în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru a produce schimbări. Nu vorbesc despre schimbări 
temporare, ci despre schimbări permanente, care îţi afectează 
caracterul sau personalitatea.

Cuvântul lui Dumnezeu ţi-a fost dat ca material creativ. Orice 
schimbare doreşti să aibă loc în viaţa ta este posibilă; foloseşte 
Cuvântul Său pentru a o face să se întâmple. Poţi crea multe victorii 
şi poţi fi susţinut în viaţa veşnică prin Cuvântul lui Dumnezeu.

1 Corinteni 10:1-13
Psalmii 135-138

Coloseni 2:16-23
Ieremia 10-11

Romani 12:2; Efeseni 4:22-23; 
Evrei 4:12

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu îmi dă viaţă 
şi mă susţine. Înving şi avansez zi de 
zi prin Cuvântul Său. Şi astăzi viaţa 
mea se dezvoltă şi devine tot mai 
bună prin impactul Cuvântului lui 
Dumnezeu asupra duhului meu, care 
mă transformă din slavă în slavă, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Porţiunea subliniată din versetul tematic 
este pur şi simplu uimitoare. Dacă nu ar fi 

normal să primească răspuns, Isus nu Şi-ar fi învăţat 
ucenicii să se roage astfel. Acest pasaj ne dezvăluie 
dorinţa Tatălui de a-Şi stabili voia pe pământ aşa cum 
este şi în ceruri. Adică este voia Sa ca tu să prosperi, 
să fii sănătos, vibrant, puternic, plin de succes, roditor 
şi productiv, pentru că acestea sunt conform naturii 
Sale.

Nu există obstrucţii, piedici, lipsuri sau lupte în 
cer. De aceea, nimic nu ar trebui să te limiteze: nu 
trebuie să te zbaţi pentru nimic în viaţa ta. Ai fost 
chemat să domneşti şi să funcţionezi dintr-o poziţie 
de odihnă. Dacă eşti în lipsă sau experimentezi 
vreun fel de întârziere sau de obstrucţie, nu dispera. 
Focalizează-ţi mintea asupra Cuvântului lui Dumnezeu 
şi umblă în lumina sa, iar el te va duce în destinul tău 
în Cristos.

3 Ioan 1:2 spune: „Preaiubitule, doresc ca 
toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea 
ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” 
El îţi vorbeşte ţie; tu eşti preaiubitul Său. Poate spui: 
„Dar eu nu simt dragostea lui Dumnezeu; nu ştiu dacă 
El mă iubeşte.” El ţi-a demonstrat dragostea Sa deja 

Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care 
eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia 
Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ (Matei 

6:9-10).

El vrea ca tu să ai succes
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în cel mai grandios mod: „Nu este dragoste mai mare 
decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi” (Ioan 
15:13). Nu este de mirare faptul că El doreşte ca voia Sa 
perfectă să se îndeplinească în viaţa ta.

Viaţa ta nu este pentru sărăcie, eşec sau 
înfrângere; este pentru slava lui Dumnezeu. Lumea 
este plină de oameni săraci şi înfrânţi, însă noi suntem 
cei care trebuie să le întindem mâna şi să-i ajutăm. Tu 
eşti canalul pe care îl foloseşte Dumnezeu pentru a 
binecuvânta lumea ta; de aceea El doreşte ca tu să ai 
succes, să fii roditor şi productiv.

1 Corinteni 10:14-11:1
Psalmii 139-141

Coloseni 3:1-11
Ieremia 12

2 Corinteni 8:9; Iosua 1:8;
Ieremia 29:11

| Rugăciune
Dragă Tată, a Ta este măreţia, puterea, 
gloria, maiestatea şi splendoarea, 
pentru că tot ce este în cer şi pe 
pământ Îţi aparţine. Binecuvântarea 
Ta îmbogăţeşte şi Tu nu o laşi urmată 
de nici un necaz, de aceea rămân în 
odihna Ta şi refuz să mă frământ în 
viaţă. Sunt prosper şi reuşesc în orice 
faptă bună, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Scopul rugăciunii nu este acela de a-L determina 
pe Dumnezeu să facă ceva pentru noi. De fapt, 

ştiai că Tatăl tău ceresc nu vrea ca tu să-I ceri lucruri? 
Unora li se pare surprinzătoare această afirmaţie 
şi îşi spun: „Bine, dar Isus a spus «Cereţi şi vi se va 
da»”(Matei 7:7, Luca 11:9).

Da, într-adevăr aşa a spus, însă aceasta a fost 
înainte de naşterea făpturii noi. „Cereţi şi vi se va da” 
a fost învăţătura Lui cu privire la credinţă şi la încredere 
în Domnul înainte de moartea, îngroparea, învierea şi 
înălţarea Lui la Tatăl, ca să moştenească toate lucrurile 
pentru noi. Acum am fost făcuţi împreună moştenitori 
cu El (Romani 8:17). Biblia spune că „... dumnezeiasca 
Lui putere ne-a dat tot ce priveşte viaţa şi evlavia...” (2 
Petru 1:3).

Odată ce am descoperit aceste adevăruri, ce ai 
mai putea să Îi ceri lui Dumnezeu? În versetul tematic 
citim că am fost binecuvântaţi cu toate binecuvântările 
spirituale în locurile cereşti în Cristos Isus. Nu Îi mai cere 
lucruri materiale lui Dumnezeu în rugăciune. Foloseşte 
această putere a rugăciunii şi acest privilegiu pentru 
scopuri mai înalte, cum ar fi părtăşia cu Tatăl. Lumea 
este a ta. Toate lucrurile sunt ale tale (1 Corinteni 3:21), 

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de 

binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos 
(Efeseni 1:3).

Nu Îi cere lucruri lui Dumnezeu

SÂMBĂTĂ
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pentru că tu eşti sămânţa lui Avraam.
Dumnezeu ştia deja tot ce vei avea nevoie vreodată 

şi, înainte ca tu să apari pe scena vieţii, le-a pregătit pentru 
tine. El deja te-a binecuvântat cu toate lucrurile. Nu există 
nici un lucru din ce ţi-ar place să ai pe care să nu-l ai deja. 
„Da, Pastore Chris, ştiu că Biblia spune că toate lucrurile 
sunt ale mele, însă motivul pentru care nu mă bucur de ele 
este că nu am credinţă.”

Nu; dacă eşti născut din nou, ai credinţă. Trebuie 
doar să acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia 
spune: „... Dumnezeu i-a dat fiecăruia o măsură de 
credinţă” (Romani 12:3). Aceeaşi măsură de credinţă ne-a 
fost dată şi nouă când am primit Evanghelia lui Cristos. Mai 
mult, măsura de credinţă pe care ai primit-o la naşterea 
din nou este suficientă ca să mute munţii (Matei 17:20). 
Foloseşte ce ai. Pune-ţi credinţa în acţiune.

1 Corinteni 11:2-34
Psalmii 142-145

Coloseni 3:12-25
Ieremia 13

Filipeni 4:19; 
Matei 6:7-8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
mi-ai pus la dispoziţie tot ceea ce 
îmi trebuie pentru a trăi triumfător 
spre slava Ta şi pentru a-mi împlini 
destinul în Tine! Refuz să mă 
frământ şi să mă lupt pentru ceva, 
pentru că Tu m-ai adus într-un loc 
de odihnă şi de superabundenţă, 
unde toate nevoile mele sunt 
împlinite, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Isus este revelaţia Cuvântului lui Dumnezeu şi 
caracterul gândurilor, opiniilor, dorinţelor Lui şi al 

întregii Sale fiinţe. El era Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, 
un adevărat Maestru al cuvintelor. Biblia ne spune că până 
şi paznicii templului, care fuseseră trimişi să Îl aresteze, 
s-au oprit să Îl asculte şi, după ce au auzit cuvintele Lui, 
s-au întors înmărmuriţi, fără să Îl poată atinge.

Când preoţii de seamă şi fariseii au întrebat de ce 
s-au întors fără El, aprozii au răspuns: „... Niciodată n-a 
vorbit vreun om ca Omul acesta” (Ioan 7:46). Cuvintele 
Lui vindecau bolnavii, restaurau vederea orbilor, 
deschideau urechile surde, întăreau picioarele ologilor 
şi înviau morţii. Cuvintele Lui erau diferite. Biblia spune 
că El scotea demoni prin cuvintele Lui (Matei 8:16). El 
conducea şi stăpânea prin cuvinte. El ne-a arătat puterea 
cuvintelor, valoarea lor şi cum să le folosim.

Nu vorbi, pur şi simplu; rosteşte Cuvântul lui 
Dumnezeu! Zideşte-te pe tine însuţi! Dezvoltă-ţi duhul 
şi remarcă-te. Cuvintele tale să fie diferite; fii plin de 
excelenţă. Însă aceasta nu se va întâmpla, până când nu 
îţi vei hrăni duhul cu informaţia corectă – Cuvântul lui 
Dumnezeu. Biblia spune: „... din prisosul inimii vorbeşte 
gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a 

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin 
de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă 

întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl (Ioan 
1:14).

Umple-te de Cuvântul lui 
Dumnezeu

DUMINICĂ
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inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea 
a inimii lui” (Matei 12:34-35).

Dumnezeu ne dă Cuvântul Lui pentru ca noi să îl 
putem primi, să putem medita asupra lui şi să îl lăsăm 
să devină parte din noi. Isus a spus: „... Omul nu trăieşte 
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu” (Matei 4:4). Aminteşte-ţi că mâncarea devine 
parte din trupul tău atunci când o mănânci. În acelaşi mod, 
dacă vei medita la Cuvântul lui Dumnezeu, vei produce 
cuvintele lui Dumnezeu. În schimb, dacă nu îl ai în tine, nici 
nu poate ieşi din tine.

Umple-te de Cuvântul Domnului. „Cuvântul lui 
Cristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. 
Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de 
laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântându-I lui Dumnezeu 
cu mulţumire în inima voastră” (Coloseni 3:16). 

1 Corinteni 12
Psalmii 146-150

Coloseni 4:1-9
Ieremia 14

Iosua 1:8; 1 Timotei 4:15; 
2 Timotei 3:14-15

| Rugăciune
Cuvântul lui Dumnezeu este în gura 
mea şi în inima mea şi pe măsură 
ce îl rostesc, stabilesc bunătatea 
lui Dumnezeu în lumea mea, 
producând schimbări pozitive şi 
trasându-mi parcursul de glorie. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Noiembrie, în Lagos, Nigeria, mii de pastori şi 
parteneri de misiune din întreaga lume se vor reuni 

pentru ediţia din 2016 a Conferinţei Internaţionale a 
Pastorilor şi Partenerilor.

Se prefigurează a fi un timp de reîmprospătare a 
viziunii prin Duhului Sfânt şi prin părtăşie cu Cuvântul 
lui Dumnezeu. Participanţii vor fi revigoraţi, inspiraţi şi 
întăriţi pe măsură ce

•  se vor înfrupta din Cuvântul lui Dumnezeu şi se 
vor bucura de o părtăşie intensă cu Duhul Sfânt

• vor învăţa mai multe despre impactul global al 
lucrării la Expoziţia LoveWorld

• vor retrăi drumul credinţei parcurs de lucrare 
de-a lungul anilor la Arhivele LoveWorld

• for avea parte de recunoaşterea efortului depus 
în câştigarea lumii prin Evanghelie în 2016 la 
prestigioasele Premii LoveWorld... şi multe 
altele!!!

Va fi un timp special! Finalizaţi-vă planurile de a 
participa la conferinţa de o săptămână în Lagos, Nigeria. 
Aceasta vă va catapulta la niveluri superioare de operare 
spirituală şi de bogăţie a experienţei în umblarea cu 
Cristos.



N
O

T
E
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În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu eşti un 
ambasador al lui Cristos. Acesta este modul 

în care te priveşte El. Tu eşti reprezentantul Lui. De 
aceea, este important ca modul în care te comporţi să 
reflecte Cuvântul Său. Lasă-te condus de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Nu trăi condus de fire. Nu te lăsa controlat 
de emoţii. Nu le permite poftelor să îţi controleze viaţa. 
Gândeşte din punct de vedere spiritual. Petrece timp 
studiind Cuvântul Domnului şi supune-te Duhului Sfânt, 
lăsându-L să lucreze prin tine.

Aminteşte-ţi că El vede inima ta; dacă eşti flămând 
după El, dacă eşti pasionat şi plin de zel pentru El şi 
pentru răspândirea Evangheliei, El va avea grijă ca tu să 
fii plin de succes în viaţă. Aşa că trebuie să te aliniezi la 
gândurile Lui. Nu lăsa nimic să te împiedice să trăieşti 
o viaţă plăcută Domnului. Lasă ca viaţa ta să fie pentru 
lauda şi gloria Celui care te-a chemat.

Umblă în Duhul Sfânt; Biblia spune: „Vă spun: 
umblaţi prin Duhul şi astfel nu veţi împlini pofta firii” 
(Galateni 5:16, versiunea NTR). Umblarea prin Duhul 
Sfânt este umblarea în Cuvântul lui Dumnezeu, este o 
viaţă trăită în concordanţă cu Cuvântul Său. Cât timp 
în inima ta există amărăciune, nu umbli în Duhul Sfânt; 
cât timp încă eşti implicat în intrigi lumeşti, carnale, nu 

Pentru că, dacă trăiţi potrivit firii, veţi muri, dar 
dacă, prin Duhul, daţi morţii faptele trupului, veţi trăi 

(Romani 8:13, versiunea NTR).

Condus de Cuvântul lui 
Dumnezeu

LUNI
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umbli prin Duhul Sfânt. 
Refuză să te laşi condus de trupul tău. Trăieşte 

dincolo de simţuri, deoarece creştinismul este viaţa trăită 
prin duh. Nu lăsa ca viaţa ta să se conformeze modului în 
care te simţi; trăieşte în concordanţă cu Cuvântul Domnului. 
Tu nu eşti din această lume; tu eşti născut din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Isus a spus: „Eu sunt de sus”; la fel eşti şi tu 
– tu eşti de sus. Prin urmare: „Gândiţi-vă la lucrurile de 
sus, nu la cele de pe pământ” (Coloseni 3:2). Nu gândi, nu 
vorbi şi nu acţiona precum cei din lume. Lasă Cuvântul lui 
Dumnezeu să îţi domine gândirea şi să îţi controleze viaţa.

1 Corinteni 13
Proverbe 1-2

Coloseni 4:10-18
Ieremia 15

Galateni 5:22-25; 
Romani 8:6-9

| Proclamaţie
Sunt născut din Duhul Sfânt şi 
mă supun cu totul îndemnurilor, 
conducerii şi controlului Lui. Nu 
împlinesc dorinţele firii. Împlinesc 
voia desăvârşită a lui Dumnezeu şi 
destinul meu în El. Numai Domnului 
îmi supun duhul, pentru a fi 
instruit şi călăuzit în înţelepciune, 
astfel încât să-I fiu plăcut în toate 
lucrurile. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Prin Cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem antrenaţi 
şi educaţi cu maniere bune şi comportament 

dumnezeiesc, însă unii oameni îţi pot corupe caracterul tău 
bun prin vorbirea lor nesănătoasă şi pervertită. „Vorbirile 
rele strică obiceiurile bune” (1 Corinteni 15:33, versiunea 
Fidela). Orice tovărăşie sau comunicare care neagă, respinge 
sau pune la îndoială autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu 
este o tovărăşie sau comunicare rea. Prin urmare, fereşte-te 
de ea!

Biblia spune: „Cine umblă cu înţelepţii se face 
înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce 
rău” (Proverbe 13:20). Psalmul 1:1 spune: „Ferice de omul 
care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea 
celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!” 
O companie nepotrivită te poate influenţa să faci lucruri 
greşite. 

De exemplu, Biblia spune: „Să te ridici înaintea 
perilor albi şi să îl onorezi pe cel bătrân...” (Leviticul 19:32, 
versiunea NTR). Efeseni 6:2 spune: „Cinsteşte-i pe tatăl tău 
şi pe mama ta!” Imaginează-ţi că ai un prieten care spune că 
nu trebuie să faci aceasta. Acela ar fi un sfat nedumnezeiesc. 
Cuvântul Domnului spune: „Rugaţi-vă neîncetat” (1 
Tesaloniceni 5:17). Însă prietenul tău te întreabă: „Chiar 
trebuie să te rogi tot timpul?” Cuvântul lui Dumnezeu îţi 
spune să nu neglijezi mersul la biserică, însă prietenul tău 
poate spune altceva. Nu urma sfatul lui rău, ci procedează 

Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile 
bune” (1 Corinteni 15:33).

Fereşte-te de tovărăşiile rele
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întotdeauna cum îţi spune Cuvântul lui Dumnezeu.
Biblia spune: „Ci vă scriu să nu vă asociaţi cu nimeni care 

îşi zice frate, dar este desfrânat sau lacom, sau idolatru, sau 
bârfitor, sau beţiv, sau tâlhar. Cu un astfel de om nici măcar 
să nu mâncaţi!” (1 Corinteni 5:11, versiunea NTR). Acesta 
susţine sfatul din Filipeni 3:2 care spune: „Păziţi-vă de câinii 
aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii 
aceia!” Este o avertizare fermă din partea Domnului. Când vezi 
un semn pus pe poarta unui om, pe care scrie: „Atenţie! Câine 
rău!” aceasta te avertizează în legătură cu câinele dinăuntru, nu 
de cei de afară.

De asemenea, când spune să te păzeşti de „lucrătorii 
aceia răi,” traducerea din limba greacă vorbeşte, de fapt, 
despre „cei care fac pagube”; oameni răuvoitori. Biblia nu 
te-ar atenţiona cu privire la astfel de oameni dacă ei nu ar fi 
periculoşi. Prin urmare, dacă cineva pe care poate chiar îl 
respecţi, îţi spune ceva ce ştii că nu este în conformitate cu 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu ar trebui să accepţi lucrul respectiv. 
Lasă-te condus de Cuvântul Domnului în tot ceea ce faci, iar 
viaţa ta îl va glorifica pe Dumnezeu.

1 Corinteni 14
Proverbe 3-4

1 Tesaloniceni 
1:1-10

Ieremia 16

Psalmul 1:1; Matei 5:29-30; 
Psalmul 26:4-5

| Rugăciune
Dragă Tată, eu merg pe căile pe 
care mi le-ai pregătit înainte de 
întemeierea lumii. Sunt condus 
de Duhul Sfânt să umblu în 
înţelepciune şi în pricepere, având 
inima şi mintea pline de gândurile 
neprihănirii. Sunt călăuzit şi 
armonizat prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, astăzi şi întotdeauna, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, neliniştea 
şi problemele economice ale lumii din ziua de 

astăzi nu te vor lua prin surprindere. Condiţiile socio-
economice din lumea de astăzi nu trebuie să dicteze 
circumstanţele existenţei noastre şi nu trebuie să 
influenţeze credinţa noastră în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Biblia spune că aceia care Îl vor cunoaşte pe Dumnezeul 
lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi (Daniel 11:32).

Fiind copilul lui Dumnezeu, problemele şi 
neliniştea din lume nu au influenţă asupra ta. Bunăstarea 
ta este independentă de inflaţie, de lipsuri sau de 
crize economice. Tu nu eşti din lumea aceasta. Tu eşti 
sămânţa lui Avraam. Refuză să te frămânţi, deoarece 
dacă te clatini în ziua necazului, mică îţi este puterea 
(Proverbe 24:10, versiunea NTR). Domnul este tăria ta. 
Întăreşte-te în El şi în puterea tăriei Lui (Efeseni 6:10).

Citeşte ce spune El despre tine în vremuri de 
secetă, de lipsă şi de criză: „Binecuvântat să fie omul care 
se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! 
Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde 
rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi 
frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme 
şi nu încetează să aducă rod” (Ieremia 17:7-8). Slavă 
Domnului! Fie aceasta mărturia ta astăzi şi întotdeauna, 

Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu 
te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi 

flacăra nu te va aprinde... (Isaia 43:2)

Menţine-ţi declaraţia din 
Cuvântul lui Dumnezeu
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deoarece este Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la tine. Tu 
eşti un învingător şi un succes în Isus Cristos, indiferent de 
crizele şi de calamităţile din lumea de astăzi.

Întunericul nu va trece, deoarece Biblia spune: „Căci 
iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, 
popoarele”; însă versetul nu se termină aici, ci continuă: „... 
dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste 
tine” (Isaia 60:2). În mijlocul întunericului, tu vei străluci 
puternic. De fapt, cu cât este mai întunecată noaptea, cu 
atât mai tare va străluci lumina ta. Prin urmare, bucură-
te, deoarece Domnul Dumnezeul tău este bunăstarea ta. 
Pentru tine nu există eşec, aşa că nu ai de ce să te temi. 
Rămâi plin de încredere în Dumnezeu şi continuă să declari 
Cuvântul Lui.

1 Corinteni 15:1-34
Proverbe 5-7

1 Tesaloniceni 
2:1-9

Ieremia 17

Iosua 1:8-9; 
Evrei 13:5

| Rugăciune
Dragă Tată, Tu eşti adăpostul meu 
şi scutul meu; numai în Tine mă 
încred, ştiind că în Tine am viaţă 
şi tot ceea ce îmi trebuie să trăiesc 
triumfător spre gloria Numelui 
Tău. Trăiesc deasupra condiţiilor 
economice din această lume. Sunt 
prosper şi avansez din slavă în slavă 
prin Cuvântul Tău şi prin puterea 
Duhului Sfânt, în Numele lui Isus. 
Amin.   
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USA:
Tel.:+1 (0) 980 219 5150
 +1-281-759-5111;
 +1-281-759-6218

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devotional.
Te invitam acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domnal 

vietii tale, rugându-te astfel:

„Doamne, Dumnezeule, cred din toata inima mea în Isus 
Cristos, Fiul Dumnezeului cel Viu. Cred ca El a murit pentru 
mine si ca Dumnezeu L-a înviat din morti. Cred ca este viu 
si astazi. Marturisesc cu gura mea ca Isus Cristos este 
Domnul vietii mele de astazi înainte. Prin El si în Numele 
Lui, am viata vesnica; sunt nascut din nou. Îti multumesc, 
Doamne, ca îmi mântuiesti sufletul! De acum sunt copilul 
lui Dumnezeu! Aleluia!”  

Felicitări! De acum eşti copilul lui Dumnezeu. Pentru mai 
multe informaţii despre modalităţi prin care poţi să te dezvolţi 

în calitate de creştin, te rugăm să ni te adresezi folosind 
informaţiile de contact de mai jos:

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

canada:
Tel.:1 647-341-9091;
Tel/Fax:+1-416-746 5080



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 
corporaţiei Believers LoveWorld Inc este un 
dedicat slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu 
al cărui mesaj aadus realitatea vieţii divine în 
inima multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), 
prin misiunile, cruciadele şi revistele lui, ca şi 
prin numeroase alte cărţi şi materiale audio- 
vizuale, care exprimă realitatea Cuvântului lui 
Dumnezeu în adevăr, în simplitate şi cu putere.
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Rapoarte
ALE SLAVEI

„Nu mai sunt condus de mânie”

„Sunt militar şi în prezent lucrez în regiunea de sud a Sudanului. Când am primit 
primul exemplar al Rapsodiei Realităţilor, nu l-am citit, ci l-am pus în dulap. Apoi 
am avut un conflict cu unul dintre colegii mei şi, când am tras sertarul ca să îmi 
iau arma, am văzut ceva ca o lumină venind din dulapul meu. Când am privit 
mai atent am văzut că Rapsodia Realităţilor era deschisă, iar titlul lecţiei din 
ziua respectivă era „Nu lăsa mânia să te controleze.” Când am citit-o, nu mi-
am mai putut opri lacrimile, deşi nu mai plânsesem niciodată. Imediat, toată 
mânia şi emoţiile mele au dispărut. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această 
carte. Eu o numesc Rapsodia vieţii, deoarece m-a împiedicat să iau o viaţă. Vă 
mulţumesc, domnule Pastor Chris, pentru Rapsodia Realităţilor, care a dat un 
nou sens vieţii mele.“                                      - M. G. Dang; Sudanul de Sud.

„O revelaţie superioară a Cuvântului lui Dumnezeu”

„Am luat contact cu Rapsodia Realităţilor când am mers la biserica Christ 
Embassy din Insulele Seychelles. De atunci, am avut o nouă revelaţie asupra 
Cuvântului pe care nu o mai experimentasem. În plus, acum ştiu cum să aplic 
Cuvântul lui Dumnezeu în umblarea mea zilnică. Am o perspectivă pozitivă 
asupra vieţii şi mai multă încredere. Aceasta îmi dă mai multă îndrăzneală să 
le prezint Rapsodia Realităţilor prietenilor şi colegilor mei, care deja au mai 
multe mărturii despre viaţa lor.
Vă mulţumesc, domnule Pastor Chris, pentru Rapsodia Realităţilor; într-
adevăr, este o carte care schimbă lumea!”                   - B. Juliet; Seychelles

„Încredere în protecţia lui Dumneze”

„Când am primit un exemplar al Rapsodiei Realităţilor, am început să îl citesc 
din curiozitate. Când am ajuns la ziua 20, titlul era: „Tu ai protecţie divină.” 
Lecţia a avut un mare impact asupra mea deoarece, cu ceva timp înainte, 
mă confruntam cu provocări în afacerea mea şi chiar mă rugam Domnului să 
mă ajute să trec de ziua aceea. După ce m-am rugat, am simţit multă pace 
şi calm, iar credinţa mea a crescut. Vă mulţumesc, domnule Pastor Chris; 
Domnul să vă binecuvânteze!”                                               - J. Harder; Filipine
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MAREA BRITANIE:  
Tel.: +44 (0)1708 556 604

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

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

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărţi disponibile de la editura

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


