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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 717 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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Observă că apostolul Pavel nu a spus: „... căci 
doresc să vă văd, ca să ne rugăm împreună 

şi să Îi cerem lui Dumnezeu să vă dea unele daruri 
duhovniceşti...”; nu. Ci el a spus: „... căci doresc să vă 
văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc...” Pavel ştia 
că avea ceva de oferit, spre deosebire de unii oameni, 
care nu cred că au darurile Duhului Sfânt. Crezându-
se smeriţi, aceştia spun: „Nimeni nu are daruri; numai 
Dumnezeu are daruri, aşa că încetează să spui că ai un 
dar.”

Aceasta este necunoştinţă, nu smerenie; iar 
Dumnezeu nu vrea ca noi să fim în necunoştinţă cu 
privire la darurile sau manifestările Duhului Sfânt. El 
a spus: „În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, 
nu voiesc să fiţi în necunoştinţă” (1 Corinteni 12:1), 
deoarece manifestarea Duhului Sfânt îi este dată 
fiecărui om pentru folosul tuturor (1 Corinteni 12:7). În 
1 Corinteni 2:8-10, Biblia subliniază de asemenea mai 
multe tipuri de daruri şi de manifestări ale Duhului Sfânt 
date fiecăruia dintre noi după dorinţa Sa.

Pavel avea ceva de oferit şi de aceea tânjea după 
acea întâlnire cu credincioşii din Roma, datorită efectului 
pe care avea să-l producă în viaţa lor şi în a lui. El a spus: 
„... ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, 
prin credinţa pe care o avem împreună, şi voi, şi eu” 
(Romani 1:12). Cu alte cuvinte, el avea să fie mângâiat 

Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar 
duhovnicesc pentru întărirea voastră (Romani 1:11).

VINERI

1
Tu ai ce oferi 



| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
binecuvântările Duhului Tău în 
viaţa mea. Răspândesc mireasma 
cunoştinţei lui Cristos în lumea 
mea mai mult ca oricând, astfel ca 
oamenii să se poată împărtăşi cu 
harul Tău şi să fie binecuvântaţi de 
darurile şi de puterea Duhului Sfânt 
care acţionează în mine, în Numele 
lui Isus. Amin. 

Faptele apostolilor 
15:22-35

Estera 5-7

de rezultatele transferării darurilor spirituale în viaţa 
acestor sfinţi din Roma.

Avem nevoie de acest lucru în Biserică şi astăzi, 
mai mult ca oricând. Unul dintre motivele pentru care 
unii creştini sunt căldicei şi par a fi slabi este că ei nu 
au primit astfel de daruri ale Duhului Sfânt. Biblia ne 
relatează modul în care apostolii întăreau şi consolidau 
sfinţii în Biserica primară (Faptele apostolilor 14:22). 
Cum realizau acest lucru? Prin predicarea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi prin demonstrarea puterii Duhului Sfânt.

Nu este suficient ca oamenii să creadă; ei au 
nevoie şi de o confirmare sau, altfel spus, au nevoie 
să fie consolidaţi prin împărtăşirea cu darurile Duhului 
Sfânt. Noi avem ceva de oferit; nu suntem oameni 
obişnuiţi. Binecuvântează-i pe ceilalţi cu darurile şi cu 
puterea Duhului Sfânt din viaţa ta.

2 Corinteni  
11:10-33
Isaia 20

Faptele apostolilor 14:21-23; 
Matei 10:7-8

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus a făcut această afirmaţie puternică 
despre tine. El îţi zice chiar lucrul pe care l-a 

spus despre spre Sine: „Cât sunt în lume, sunt Lumina 
lumii” (Ioan 9:5). Tu eşti o cetate aşezată pe un munte: 
să fii o lumină în lumea ta. Matei 5:15 spune: „Şi 
oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o 
pun în sfeşnic şi le luminează tuturor celor din casă.”

Acest lucru îţi descoperă chemarea ta de creştin. 
Eşti chemat să luminezi întunericul. Psalmul 74:20 
spune: „... Căci locurile dosnice din ţară sunt pline 
de bârloguri de tâlhari,” însă tu eşti lumină în lumea 
întunecată.

Efeseni 5:13 ne spune: „... toate aceste lucruri, 
când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; 
pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina.” 
Lumina este cea care scoate la iveală; lumina luminează. 
Tu ai fost chemat să luminezi în lumea ta. 1 Tesaloniceni 
5:5 spune: „Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. 
Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.” Nu 
poţi fi diferit de originea ta; un câine va naşte în mod 
natural un câine, nu o pisică. De aceea, în calitate de 
copil al luminii, tu eşti lumină! Tu dezvălui Cuvântul lui 
Dumnezeu şi lucrările Duhului Sfânt în lume.

Tu eşti lumina lumii tale, în aceeaşi măsură în 
care Isus a fost Lumina lumii. Domnul Isus le-a spus 
oamenilor: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează 

SÂMBĂTĂ
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Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un 
munte nu poate să rămână ascunsă (Matei 5:14). 

Tu eşti lumină în lumea ta



pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina 
vieţii” (Ioan 8:12). Aşa eşti şi tu! Dacă eşti student, tu 
eşti lumină în şcoală ta. Dacă eşti om de afaceri, tu eşti 
lumină în domeniul tău. Dacă eşti ofiţer de poliţie, tu eşti 
lumina comunităţii  şi a celor din serviciul public. Dacă 
eşti soldat, tu eşti lumina din armată. Tu eşti lumină la 
locul de muncă. Mergi înainte şi luminează în lumea ta! 
Lăsa ca iubirea lui Cristos să strălucească prin tine, ca 
lumea să-L vadă şi să-L slăvească pe Dumnezeu din tine.

Faptele apostolilor 
15:36-16:15
Estera 8-10

2 Corinteni  
12:1-10
Isaia 21

| Proclamaţie
Eu sunt lumina lumii, o cetate 
aşezată pe un munte care nu poate 
rămâne ascunsă. Eu manifest gloria 
lui Dumnezeu faţă de cei din jurul 
meu, descoperindu-le Numele Lui şi 
aducându-i pe mulţi la neprihănire, 
în Numele lui Isus. Amin.

Filipeni 2:14-15; 
Matei 5:16

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia ne arată ceva remarcabil despre modul în 
care copiii lui Israel au reuşit să iasă biruitori 

împotriva amaleciţilor. Moise l-a instruit pe Iosua să 
recruteze soldaţi pentru a lupta împotriva lui Amalec. 
Iosua a făcut întocmai, iar Moise a decis să meargă în 
vârful dealului, împreună cu Aaron şi Hur.

În timpul bătăliei, Aaron şi Hur au observat că de 
fiecare dată când Moise îşi ţinea mâinile ridicate, Israel 
triumfa. Însă atunci când îşi cobora mâinile, Amalec 
era mai tare. Aşadar, ei au decis să-l sprijine pe Moise, 
ridicându-i mâinile de o parte şi de alta, în timp ce el 
stătea pe o piatră. Ca urmare, Biblia spune: „... Şi Iosua 
l-a biruit pe Amalec şi poporul lui cu tăişul săbiei” (Exod 
17:13).

Din toată această relatare, ceea ce ne inspiră cel 
mai mult este modul în care un act de credinţă făcut pe 
pământ a activat puterile cereşti, având drept rezultat 
victoria poporului lui Dumnezeu. Moise nu vorbea, însă 
atât timp cât mâinile sale erau ridicate către Domnul, 
Israel câştiga. Aceasta arată că există o revărsare 
profundă a puterii divine atunci când ne ridicăm mâinile 
în rugăciune şi în închinare. Prin mâinile noastre curge 
puterea victoriei. Nu este de mirare că Pavel a spus: 
„Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să 
ridice spre cer mâini curate...” (1 Timotei 2:8). 

Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să 
ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli 

(1 Timotei 2:8).

DUMINICĂ

3
Ridicarea mâinilor noastre



Dacă doreşti să vezi mai multe victorii în viaţa 
ta, învaţă să îţi ridici mâinile pentru Domnul şi să 
îţi concentrezi mintea asupra Lui în rugăciune şi în 
închinare; este o strategie a Duhului Sfânt pentru a 
descumpăni adversarul. Poate că frecventezi întâlnirile 
din biserică, ori grupul de casă sau de părtăşie şi pastorul 
sau liderul spune: „Ridicaţi-vă mâinile către Domnul în 
închinare”; nu le ridica puţin, pentru ca apoi să le cobori 
neglijent doar pentru că te simţi obosit. Ţine-le ridicate 
către Domnul. Antrenează-te în acest lucru.

Există profunde implicaţii spirituale în actul 
ridicării şi fluturării mâinilor către Domnul în închinare 
şi în rugăciune. Aceasta aduce şi anunţă victorie şi 
stăpânire asupra circumstanţelor şi a adversarilor. Slavă 
lui Dumnezeu!

Faptele apostolilor 
16:16-40

Iov 1-2

2 Corinteni  
12:11-21
Isaia 22

| Rugăciune
Bunule Tată, îmi ridic mâinile spre 
Tine în închinare şi în adorare. Nu 
este nimeni ca Tine; Tu eşti măreţ şi 
puternic; numai Tu eşti Dumnezeu! 
Din generaţie în generaţie, Tu 
eşti acelaşi: credincios, drept şi 
adevărat! Tu îmi eşti sprijin şi 
adăpost, un ajutor care nu lipseşte 
niciodată în nevoi. Mă închin şi 
astăzi în faţa Ta. 

Psalmul 141:2;  
Psalmul 134:1-2

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştin, viaţa ta este rânduită 
de Dumnezeu; predestinarea acţionează în 

tine. Nimic nu ţi se întâmplă din întâmplare. Tu eşti 
responsabil pentru rezultatele vieţii tale. Domnul ţi-a 
dat autoritate în Numele Lui.

Acest lucru îţi aduce la cunoştinţă că nimic nu 
te poate limita. Vârsta ta, economia ţării, naţiunea în 
care locuieşti, culoarea pielii tale, familia ta, contextul 
educaţional şi financiar, nu ar trebui să reprezinte 
limitări. Nimic şi nimeni nu te poate limita. Aceasta 
este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare 
dintre copiii Săi, iar El ţi-a dat Duhul Sfânt care îţi oferă 
destoinicia. Împreună cu El poţi fi orice, poţi face orice, 
poţi merge oriunde şi poţi fi tot ceea ce Dumnezeu te-a 
destinat să fii.

Tu nu trebuie să te lupţi pentru a fi un 
succes, deoarece tu funcţionezi cu capacitatea şi cu 
înţelepciunea Lui. El este înţelepciunea ta (1 Corinteni 
1:30). Tu trebuie să înţelegi cum să umbli cu El şi cum să 
funcţionezi în înţelepciunea Lui, dincolo de capacitatea 
ta umană. Înţelepciunea lui Dumnezeu în tine este o 

LUNI

4
Nu te lăsa limitat de nimic

Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim 
ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, 

dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut 
în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al 

slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă 
viaţa (2 Corinteni 3:5-6).



forţă care te face să umbli în voia Lui perfectă tot timpul 
şi să ai succes în tot ceea ce faci.

Nu permite nici unui lucru să te limiteze. 
Conştientizează că Duhul Sfânt este secretul succesului 
tău. El acţionează în tine şi El este o personalitate 
nelimitată, cu puteri şi cu abilităţi nelimitate. El este Cel 
care răstoarnă orice limită. Recunoaşte lucrarea Lui în 
tine. Această mentalitate va produce o forţă divină care 
te va propulsa necurmat spre victorie.

Faptele apostolilor 
17:1-15
Iov 3-5

2 Corinteni  
13:1-6

Isaia 23-24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Duhului Sfânt în viaţa 
mea, care mă conduce întotdeauna 
pe căile gloriei şi ale triumfului. 
Împreună cu El pot face toate 
lucrurile! El este competenţa mea, 
înţelepciunea mea şi abilitatea 
mea. Domnesc în viaţă prin El, în 
Numele lui Isus. Amin. 

2 Corinteni 12:9-10; 2 Corinteni 3:5; 
Filipeni 4:13

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind născut din nou, există o chemare înaltă 
peste viaţa ta. De aceea, nu le permite 

circumstanţelor virtuale să te determine să gândeşti 
în mod diferit. Isus a spus că tu nu eşti din această 
lume (Ioan 15:19). El te-a ales din mulţime, din lume; 
tu provii dintr-o seminţie specială (1 Petru 2:9). Tu eşti 
un moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor 
cu Cristos (Romani 8:17), ceea ce înseamnă că tu deţii 
lumea.

Biblia spune: „Al Domnului este pământul cu tot 
ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!” (Psalmul 24:1). 
Cu toate acestea, Dumnezeu a supus întreaga lume 
lui Avraam prin legământul făcut cu el şi cu sămânţa 
lui (Romani 4:13). În Galateni 3:16, Biblia spune: „... 
făgăduinţele i-au fost făcute «lui Avraam şi seminţei 
lui». Nu zice: «Şi seminţelor» (ca şi cum ar fi vorba de 
mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: «Şi 
seminţei tale» adică Cristos.”

Aşadar, Dumnezeu vedea dincolo de descendenţa 
fizică a lui Avraam; El privea la Cristos. Galateni 
3:29 spune: „... Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi 
«sămânţa» lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă...” 
Noi suntem sămânţa lui Avraam şi, prin urmare, 
posesorii tuturor lucrurilor. Toate promisiunile făcute 
de Dumnezeu lui Avraam, prin care a intrat în posesia 
tuturor lucrurilor, sunt împlinite în noi! De aceea, Biblia 

Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate 
lucrurile sunt ale voastre (1 Corinteni 3:21).

MARȚI

5
Lumea este a ta



spune: „Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci 
toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, 
fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile 
de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre” (1 
Corinteni 3:21-22).

Unii oameni îşi dispută terenuri şi imobile, însă 
noi deţinem lumea şi avem dovezi. Numai Dumnezeu 
ar putea spune cine deţine într-adevăr această 
lume, deoarece El a făcut lumea şi L-a numit pe Isus 
moştenitorul tuturor lucrurilor (Evrei 1:2). Tot El a spus 
că noi suntem comoştenitori cu Cristos (Romani 8:17). 
Aleluia! 

Aşadar, în calitate de copil al lui Dumnezeu, atunci 
când spui: „întreaga lume este a mea,” aceasta nu este 
o simplă lăudăroşenie, ci realitatea absolută! Iar această 
lume care îţi aparţine este, potrivit Bibliei, plină de 
bunătatea Domnului pentru tine (Psalmul 33: 5).

Faptele apostolilor 
17:16-34

Iov 6-8

2 Corinteni  
13:7-14
Isaia 25

Psalmul 33:5; Ioan 10:10; 
Galateni 3:29

| Proclamaţie
Sunt sămânţa lui Avraam şi 
comoştenitor cu Cristos. Lumea este 
a mea. Nu duc lipsă de nici un bine, 
pentru că sunt un moştenitor al lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitor 
cu Cristos. Strâng aurul precum 
ţărâna, trăind în super-abundenţa 
lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cel mai înalt şi mai important scop al lui Cristos 
în planul de mântuire sau de răscumpărare 

este chemarea la părtăşie. Isus a murit pentru păcatele 
noastre deoarece părtăşia cu Dumnezeu nu era posibilă 
până când omul nu era salvat de păcat şi de consecinţele 
lui. Aşadar, salvarea de păcat era un mijloc pentru un 
scop mai mare, şi anume părtăşia.

Părtăşia este o chemare la unitate; include 
participarea, parteneriatul, asocierea, comunicarea, 
contribuţia, comuniunea şi intimitatea. Îţi poţi imagina 
că Dumnezeu ne cheamă într-o asemenea părtăşie, 
unde tot ceea ce are în posesie ne aparţine nouă la fel 
de mult pe cât Îi aparţine Lui? Da!

Acesta este scopul creştinismului; suntem în 
părtăşie cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos. Aceasta 
este cea mai mare dintre binecuvântări – uniunea 
inseparabilă cu Domnul. Rugăciunea lui Isus din Ioan 
17:20-21, unde El a spus: „Şi Mă rog nu numai pentru 
ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 
Mă rog ca toţi să fie una...” este împlinită în noi astăzi. 
Am devenit una cu divinitatea. Noi suntem în El şi El este 
în noi.

Prin Duhul Sfânt, ai fost cufundat în Cristos; cu 
alte cuvinte, ne-am alăturat Lui ca o creaţie divină. Tu 
trebuie să te bucuri de această părtăşie în fiecare zi; nu 

Deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, 
ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră 
este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos (1 Ioan 1:3).

Chemarea la părtăşie divină

MIERCURI
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este ceva din care intri şi ieşi, deoarece tu eşti în El şi 
El este în tine. 2 Corinteni 5:17 spune: „Căci, dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă...” Coloseni 1:27 
spune: „... Cristos în voi, nădejdea slavei.” Aşadar tu 
eşti în El şi El este în tine.

Nu este de mirare că El a spus că mai mare este 
Cel care este în voi decât cel care este în lume (1 Ioan 
4:4). Conştientizarea acestui adevăr îţi va schimba viaţa 
pentru totdeauna şi îţi va da o nouă mentalitate, prin 
care vei umbla pretutindeni în victorie şi în stăpânire 
asupra oricărui lucru. Aleluia!

Faptele apostolilor 
18:1-23
Iov 9-11

Galateni 1:1-9
Isaia 26

1 Corinteni 1:9; 1 Corinteni 6:17; 
2 Corinteni 13:4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul extraordinar de a 
fi în uniune cu Tine şi pentru 
încântătoarea părtăşie cu Duhul 
Tău. Sunt înălţat şi transportat 
de Duhul Sfânt în tărâmurile 
superioare şi glorioase ale vieţii, 
unde văd şi accesez doar realităţile 
Împărăţiei Tale, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sunt oameni cărora le place să ne spună că nu 
suntem speciali. Câteodată, chiar şi în biserică, 

sunt unii care atunci când depun o mărturie, spun aşa: 
„Dumnezeu a făcut aceasta şi aceasta pentru mine, dar 
nu pentru că sunt special.” Însă tu eşti special. Oamenii 
fac astfel de afirmaţii din necunoştinţă şi dintr-o falsă 
smerenie. Tu eşti unic. Eşti special pentru Dumnezeu. 
Eşti perla Lui nepreţuită. Nu este mândrie să recunoşti 
şi să afirmi că eşti special.

Aminteşte-ţi că Dumnezeu te-a născut. Iacov 1:18 
spune: „El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul 
adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.” 
Lui Dumnezeu Îi este absolut imposibil să dea naştere 
la „nulităţi” sau „slujitori nedemni,” aşa cum spun unii 
creştini despre ei, deoarece El creează după propria Lui 
asemănare.

Versetul tematic din Scriptură spune că împărăţia 
cerurilor se aseamănă cu un negustor care caută perle 
şi, atunci când găseşte o perlă de mare preţ, se duce 
şi vinde tot ce are şi cumpără acea perlă. Tu eşti acea 
perlă de mare preţ, iar aceasta te face special înaintea 
lui Dumnezeu.  Aşadar, nu te desconsidera, deoarece ai 
fost răscumpărat cu preţul nespus de mare al sângelui 
lui Isus (1 Petru 1:18-19).

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor 
care caută mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un 
mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are 

şi-l cumpără (Matei 13:45-46). 

Recunoaşte că eşti special

JOI
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Biblia spune: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, 
o preoţie împărătească, o naţiune dedicată, un popor 
special pe care Dumnezeu şi L-a câştigat ca să fie al Lui, 
ca să vestiţi lucrările minunate şi să arătaţi virtuţile şi 
perfecţiunile Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina 
Sa minunată” (1 Petru 2:9, versiunea Amplificată). O 
înţelegere clară a identităţii tale, a ceea ce te-a făcut 
El şi a moştenirii tale în Cristos îţi va creşte credinţa şi 
încrederea în El şi precum şi percepţia despre tine.

Fii îndrăzneţ în a afirma cine eşti tu în Cristos: tu eşti 
proprietatea specială al lui Dumnezeu; unsul Lui, chemat 
după Numele Lui şi creat după chipul şi asemănarea Lui. 
Fii conştient de adevărata ta personalitate. Tu eşti de 
neam împărătesc, eşti o comoară unică, eşti un rege-
preot pentru Dumnezeu şi ai fost desemnat să domneşti 
pe pământ. Tu eşti special; recunoaşte acest lucru şi 
umblă în această conştientizare.

Faptele apostolilor 
18:24-19:7
Iov 12-14

Galateni 1:10-17
Isaia 27

Exod 19:5-6; Luca 12:7; 
Tit 2:14 

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
ceea ce m-ai făcut în Cristos: 
un mărgăritar de mare preţ, de 
inestimabilă valoare. Umblu în 
conştientizarea identităţii mele, 
în timp ce Îţi manifest virtuţile, 
excelenţa şi înţelepciunea în lumea 
mea, ocupându-mi poziţia de rege-
preot şi demonstrând caracterul 
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



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 +234 802 501 3710, +234 808 611 0230, 
+234 701 550 0092 (doar sms).

Campania „Biblia cu 
comentarii din Rapsodia 
Realităţilor – PROIECTUL 

FIECARE”
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Nu există nici o religie, nici un lider religios, nici 
o metodă, sau cale sub cer pentru mântuirea 

omului, în afară de Numele lui Isus. Însă pe cât de clară 
este Scriptura cu privire acest subiect, pe atât contestă 
unii acest lucru, afirmând că există mai multe căi pentru 
a ajunge la Dumnezeu. Dar acesta este Cuvântul lui 
Dumnezeu! Nu este alt nume sub cer, dat oamenilor 
pentru mântuire, în afară de Numele lui Isus. În Ioan 
14:6, Isus spune în mod neechivoc: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine.”

Pot fi mulţi care se numesc buni, însă nu există 
decât un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între 
Dumnezeu şi oameni – omul Isus Cristos (1 Timotei 
2:5). El este Singurul care împacă lumea cu Dumnezeu; 
Singurul care acoperă spărtura şi face pace şi prietenie 
între Dumnezeu şi om. Aceasta ar trebui să fie 
convingerea ta şi o motivaţie destul de mare pentru a 
predica Evanghelia.

În Romani 5:1-2, Biblia spune: „Deci fiindcă 
suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace 
cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos. Lui Îi 
datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această 
stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea 
slavei lui Dumnezeu.” Omul nu a avut nici o speranţă 

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer 
nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim 

mântuiţi (Faptele apostolilor 4:12).

Isus este răspunsul

VINERI
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până când nu a venit Isus. Omul a fost despărţit de 
Dumnezeu şi de gloria Lui; nu era nici o cale de împăcare. 
Acesta a fost scopul tuturor religiilor din lume; ele caută 
un mod de a se întoarce la Dumnezeu. Însă răspunsul 
este Cristos. El a făcut posibil pentru noi să primim 
viaţa lui Dumnezeu, conducându-ne în prezenţa lui 
Dumnezeu.

În calitate de creştin, trebuie să fii absolut convins 
că nu este nici o altă cale spre mântuire în afară de Isus. 
Fii convins că El este răspunsul, apa vieţii pentru a potoli 
setea omului pentru totdeauna. El este singura speranţă 
pentru lume. Omul este osândit fără Isus; aşadar să nu 
ne comportăm sau să pretindem că mai există şi alte 
alternative. Isus este calea – SINGURA cale.

Faptele apostolilor 
19:8-41

Iov 15-18

Galateni 1:18-2:2
Isaia 28

Ioan 14:5-6; Romani 5:1-2; 
Filipeni 2:9-11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
harul Tău care s-a arătat pentru a-i 
mântui, a-i vindeca, a-i elibera, a-i 
înălţa şi a-i binecuvânta pe toţi cei 
care îmbrăţişează astăzi Evanghelia 
mântuitoare a lui Cristos, care este 
predicată în toată lumea. Mă rededic 
cu toată puterea evanghelizării 
întregii lumi, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sunt încă mulţi în lume care trebuie să audă 
Evanghelia lui Cristos. În anumite locuri, 

creştinii sunt atacaţi şi omorâţi, fiindu-le interzis să 
Îl predice pe Isus în mod deschis. Însă niciuna dintre 
aceste prigoniri nu este nouă. Apostolii s-au confruntat 
cu persecuţii similare, dar au rămas curajoşi până la 
sfârşit.

Prin urmare, trebuie să fim curajoşi în proclamarea 
adevărului în zilele în care trăim. Curajul este abilitatea 
şi voinţa de a face ce este corect sau necesar chiar şi 
în faţa adversităţilor şi ameninţărilor. Este voinţa şi 
abilitatea de a apăra ce este drept în ciuda împotrivirilor. 
Prin urmare, fii curajos în a-ţi afirma credinţa în Cristos, 
indiferent cine sunt adversarii tăi.

Fii curajos în a le oferi celorlalţi viaţă, tărie şi 
lumină. Curajul este ceea ce a adus biserica lui Cristos 
unde este astăzi. Apostolilor şi profeţilor Vechiului 
Testament nu le-a fost frică de regii, de nobilii şi de 
dictatorii malefici care s-au opus Evangheliei; în mod 
cert, lor nu le-a fost frică să moară. Frica este cel mai 
mare ucigaş din lume. Mulţi oameni mor, nu din cauza 
persecuţiilor, ci din cauza fricii. Refuză să te temi!

De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui 
Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor 

mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci 
de putere, de dragoste şi de chibzuinţă  

(2 Timotei 1:6-7).

Fii curajos în proclamarea 
adevărului

SÂMBĂTĂ
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Doar două persoane sunt responsabile pentru 
viaţa ta, dacă trăieşti sau mori: Dumnezeu şi cu tine. 
Dacă Dumnezeu nu te sancţionează, nimeni nu te poate 
omorî. Daca spui nu, atunci nimic nu se poate întâmpla, 
însă dacă laşi frica să se strecoare, vei deveni o victimă. 

Prin urmare, întăreşte-te în puterea lui Dumnezeu; 
refuză să te temi de vreun om, sistem sau guvern. 
Afirmă-ţi credinţa în Isus Cristos ca Domn al vieţii tale şi 
fii îndrăzneţ în a predica Evanghelia fără nici o frică.

Faptele apostolilor 
20:1-16

Iov 19-21

Galateni 2:3-12
Isaia 29

Judecători 6:14; Luca 10:19; 
Faptele apostolilor 18:9-10

| Proclamaţie
Cel care este mai mare locuieşte 
în mine, iar eu sunt destoinic prin 
destoinicia Lui. Viaţa mea este 
ascunsă cu Cristos în Dumnezeu 
şi merg înainte, împlinind voia lui 
Dumnezeu, ştiind că nimic nu mă va 
putea vătăma. Prin puterea Duhului 
Sfânt, eu întorc sufletele oamenilor 
din întuneric la lumină şi de sub 
puterea diavolului la Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii creştini se luptă şi muncesc din greu 
pentru a obţine aprobarea lui Dumnezeu. Ei 

cred că au de „plătit un preţ” pentru a dobândi anumite 
binecuvântări sau pentru a ajunge la anumite niveluri 
în viaţa lor, însă nu ar trebui să fie aşa. Unii chiar au 
convingerea că postul şi rugăciunea sunt o formă de 
preţ plătit pentru a atinge anumite înălţimi spirituale, 
dar aceasta nu este în regulă. Postul şi rugăciunea au 
scopuri devoţionale.

Dacă plănuieşti să plăteşti un preţ pentru ungere 
sau pentru altceva pentru care Isus deja a murit, 
înseamnă că tu nu crezi că Isus a plătit destul. Nu mai 
este cerut nici un sacrificiu în plus din partea ta pentru a 
obţine acel lucru şi de a manifesta slava lui Dumnezeu. 
Prin urmare, renunţă la luptă.

Ce a făcut David pentru Dumnezeu ca să fie 
numit rege al Israelului? Nu a făcut nimic; a fost pur 
şi simplu alegerea lui Dumnezeu. Ce a făcut Avraam 
pentru Dumnezeu ca să-l aleagă şi să-l facă un neam 
mare? Absolut nimic; Dumnezeu pur şi simplu a ales să-l 
binecuvânteze. Moise le-a spus copiilor lui Israel: „El i-a 
iubit pe părinţii tăi şi de aceea a ales sămânţa lor după 
ei” (Deuteronom 4:37). Moise nu a spus că au fost aleşi 

Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar 
pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să 

moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos 

a murit pentru noi (Romani 5:7-8).

Încetează lupta

DUMINICĂ
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de Dumnezeu pentru că părinţii lor „au plătit preţul,” 
ci pentru că Domnul i-a iubit pe Avraam, pe Isaac şi pe 
Iacov.

e a făcut Iosif pentru ca tatăl său Iacov să-l 
iubească şi să-i dea o haină pestriţă? Nimic; acesta a fost 
destinul său. Solomon nu a plătit un preţ pentru a fi cel 
mai înţelept om din zilele lui; ci Dumnezeu pur şi simplu 
l-a iubit. Nu este de mirare că atunci când s-a născut, 
a fost numit „Iedidia,” preaiubitul Domnului (2 Samuel 
12:24-25).

Biblia ne vorbeşte despre suferinţele lui Cristos 
şi despre slava de care aveau să fie urmate (1 Petru 
1:11). Nu este nevoie ca tu să suferi şi să te lupţi pentru 
a deveni cine şi ceea ce eşti deja; Isus a plătit preţul 
pentru tine, ca tu să trăieşti viaţa veşnică. Biblia spune 
că puterea Sa divină (nu munca ta asiduă sau lupta ta), 
ţi-a dat tot ceea ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3). 
Prin urmare, trăieşte în gloria Sa. Bucură-te de Cristos şi 
de odihna Lui şi încetează lupta.

Faptele apostolilor 
20:17-38
Iov 22-24

Galateni 2:13-21
Isaia 30

Evrei 4:10; 1 Petru 1:10-11; 
Matei 11:28-30

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa de odihnă la care m-ai 
chemat. Funcţionez dintr-o poziţie 
avantajoasă de odihnă, fără lupte, 
sau îngrijorări cu privire la ceva. 
Isus a plătit preţul pentru toate 
lucrurile, iar acum trăiesc o viaţă 
de glorie, de har, de favoare şi de 
extindere, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, cuvântul „sănătate” provine 
din traducerea din original a termenului ebraic 

„marpe,” care înseamnă „medicament.” Dacă cineva 
este bolnav sau pe moarte şi îşi însuşeşte Cuvântul 
lui Dumnezeu, este vindecat şi restaurat, deoarece 
Cuvântul Lui Dumnezeu este medicament.

Îmi aduce aminte de mărturia unui frate care 
fusese diagnosticat cu cancer, ceea ce pentru mulţi 
echivalează cu o sentinţă la moarte. Cu toate acestea, în 
loc să fie descurajat, el s-a hotărât să acţioneze conform 
Cuvântului lui Dumnezeu pentru a primi un miracol. A 
luat câteva mesaje de-ale noastre şi le-a ascultat în mod 
repetat timp de câteva săptămâni.

După ceva timp, a mers la următoarea programare 
la spital, iar doctorii nu au mai găsit nici o urmă de 
cancer în corpul lui. Cuvântul Lui Dumnezeu a produs 
vindecarea şi a eradicat complet cancerul. Te confrunţi 
astăzi cu provocări în trupul tău? Cuvântul Lui Dumnezeu 
este medicament! Cuvântul Domnului nu numai că 
distruge boala din organism, ci îl face imun la orice boli, 
neputinţe şi infirmităţi.

Nu ceda în faţa bolii. Cristos a pregătit deja un 
plan pentru sănătatea ta divină; aşadar, oricât de grea ar 

Fiul meu, fii atent la ceea ce îţi spun, ascultă cu atenţie 
cuvintele mele! Nu-ţi îndepărta privirea de la ele, 

păstrează-le înăuntrul inimii tale, căci ele sunt viaţă 
pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor 

(Proverbe 4:20-22, versiunea NTR).

Nu ceda în faţa bolii

LUNI
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fi starea în care te afli, pune mâna peste locul respectiv 
şi spune: „în Numele lui Isus, refuz să găzduiesc această 
infirmitate.” În orice parte a corpului ar fi provocarea, 
alung-o în Numele lui Isus. Ai autoritate în acest Nume; 
uzează de ea.

Poate că cineva suferă de migrene sau întâmpină 
probleme cu inima de mai multă vreme; a venit timpul 
să spui: „Nu!” Înţelege că Isus a biruit orice formă de 
durere care ar fi putut să vină peste tine. Acum este 
responsabilitatea ta să revendici victoria Lui în viaţa ta! 
Problemele de inimă nu sunt necesare; a venit timpul 
să renunţi la ele. Da, poţi, chiar ACUM! Spune: „Inimă, 
funcţionează normal, în numele lui Isus Cristos din 
Nazaret”; şi aşa se va întâmpla.

Trăieşte în sănătate. Alege să fii plin de viaţă în 
fiecare zi! Aleluia!

Faptele apostolilor 
21:1-16

Iov 25-28

Galateni 3:1-12
Isaia 31

Exod 23:25; Isaia 33:24;  
1 Petru 2:24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
pătrunderea cuvintelor Tale aduce 
lumină în inima mea şi produce 
sănătate în trupul meu. Cuvântul 
Tău acţionează în mine şi mă 
face sănătos, vibrant, puternic şi 
productiv astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



De cele mai multe ori, oamenii cred că scopul 
rugăciunii este să Îi cerem Lui Dumnezeu 

tot felul de lucruri. Rugăciunea nu se referă la a-I cere 
lucruri lui Dumnezeu. Cuvântul „rugăciune” este un 
cuvânt generic, însă mulţi nu se uită decât la unul dintre 
sinonime, care are sensul de a cere; însă rugăciunea 
înseamnă mult mai mult decât cereri şi rugăminţi. 
Scopul divin al rugăciunii nu are nimic în comun cu 
cererea de lucruri.

Datorită neînţelegerii scopului rugăciunii, când 
unii creştini citesc versetul tematic, primul lucru care le 
vine în minte este să formuleze cereri către Dumnezeu. 
Însă Scriptura trebuie bine înţeleasă. În unele traduceri 
versetul este redat: „Orice lucru veţi cere, când vă 
rugaţi...” Dar în versiunea redată în versetul tematic, 
descoperim că El a spus: „Tot ce doriţi, când vă rugaţi...” 
(Marcu 11:24, versiunea Fidela). Nu a spus că ar trebui 
să ceri!

Aceasta înseamnă că atunci când te rogi şi doreşti 
ceva, chiar din timpul laudei sau al închinării, crede că 
acea dorinţă ţi-a fost împlinită. Nu trebuie să Îi ceri! Biblia 
spune: „... căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, 
mai înainte ca să-I cereţi voi” (Matei 6:8). El ştie ce îţi 
doreşti; El îţi cunoaşte inima. Prin urmare, chiar dacă 

De aceea vă spun: Tot ce doriţi când vă rugaţi, să 
credeţi că veţi primi şi veţi avea (Marcu 11:24, 

versiunea Fidela).

Nu este nevoie să-I ceri

MARȚI
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timpul tău de rugăciune nu este destinat formulării de 
cereri, poţi totuşi să primeşti orice în timpul rugăciunii.

În primul rând, rugăciunea este o părtăşie; este o 
comunicare cu Tatăl tău ceresc. Deoarece El ştie exact 
ceea ce este în mintea ta, atunci când ai părtăşie cu El, 
tu poţi spune: „Îţi mulţumesc, Tată, că dorinţele mele 
sunt împlinite.” Poţi să nu le menţionezi, însă Tatăl tău 
care îţi vede inima, ţi le va împlini.

Dacă până acum nu te-ai rugat încă astfel, începe 
să exersezi. În timp ce vorbeşti în alte limbi în cadrul 
părtăşiei tale cu Domnul, lăudându-L şi închinându-te 
înaintea Lui, primeşte ceea ce îţi doreşti de la El. Nu rosti 
dorinţele tale, însă identifică-le în inima ta şi declară că 
îţi sunt împlinite. Acesta este un principiu al Împărăţiei 
lui Dumnezeu. Practică-l şi vei fi uimit de rezultate. Slavă 
Domnului!

Faptele apostolilor 
21:17-36
Iov 29-31

Galateni 3:13-22
Isaia 32

Romani 8:27; Proverbe 15:11; 
Romani 8:32

| Rugăciune
Tată scump şi bun, cât de minunat 
este Numele Tău pe tot pământul! 
Dragostea Ta ajunge până la ceruri; 
credincioşia Ta este veşnică. Tu 
saturi oamenii din belşugul casei 
Tale şi le dai să bea din şuvoiul 
desfătărilor Tale. Pe măsură ce mă 
bucur şi astăzi de timpul preţios 
al părtăşiei cu Tine în rugăciune, 
primesc tot ce îmi doreşte inima, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Viaţa pe pământ este scurtă. Până când 
Domnul va reveni, timpul în care cineva poate 

trăi pe acest pământ este finit. Iar aceasta înseamnă 
următorul lucru: înseamnă că vei da socoteală de zilele 
trăite pe pământ. Dacă ţi-ai petrecut timpul pe pământ 
încruntat, supărat sau deprimat, toate aceste lucruri vor 
fi înregistrate. Şi vei da socoteală înaintea Domnului cu 
privire la motivele pentru care ţi-ai trăit viaţa în modul 
respectiv.

O persoană tristă sau plină de amărăciune nu 
poate avea succes cu adevărat. Sunt oameni pe care, 
atunci când îi vezi, au mereu o expresie încruntată pe 
fată. Toţi ştiu că sunt astfel. Faţa lor s-a obişnuit cu acea 
înfăţişare nefericită, astfel încât a devenit ceva normal. 
Aceştia zâmbesc sau râd cu greu. Nu îţi trăi viaţa astfel. 
Decide să fii o persoană veselă, fericită şi iubitoare. 
Alege să râzi. Unii se întreabă: „Este absolut necesar să 
râd zilnic?” Da, este!

Modul în care îţi trăieşti viaţa este strâns legat de 
rezultatele pe care le obţii. Tu eşti o fiinţă spirituală şi 
duhul tău se conectează cu tot ce te priveşte. Există o 
conexiune între tine şi casa ta, între tine şi încălţămintea 
ta, între tine şi hainele pe care le porţi şi tot ceea ce 
are legătură cu tine. Personalitatea ta se conectează cu 

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa 
de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi 

păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu 
stăruinţă în alergarea care ne stă înainte (Evrei 12:1).

Nu-ţi îngreuna inima

MIERCURI
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tot ce te priveşte, inclusiv cu banii tăi. De aceea, când 
tu îi dai voie tristeţii să pătrundă în inima ta şi pe faţa 
ta, aceasta are un impact negativ asupra lucrurilor 
care au legătură cu tine. Acesta este unul din motivele 
pentru care Biblia ne încurajează să fim mereu fericiţi (1 
Tesaloniceni 5:16).

Nutreşte gânduri de fericire; concentrează-ţi 
mintea asupra lucrurilor care te fac fericit. Încetează 
să te mai concentrezi asupra lucrurilor care te fac trist 
şi nefericit. Este o alegere pe care trebuie să o faci. 
Viaţa ta depinde de tine mai mult decât realizezi tu. 
Pentru a avea succes, trebuie să renunţi la nefericire şi 
la înfăţişarea tristă. Alege să ai inima uşoară. Scapă de 
poveri. Lăsă deoparte orice greutate. Alege să fii mereu 
fericit.

Faptele apostolilor 
21:37-22:21

Iov 32-35

Galateni 3:23-29
Isaia 33

Filipeni 4:4; Proverbe 17:22; 
Psalmul 28:7

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru bucuria Ta care este în 
inima mea. Sunt energizat şi astăzi 
pentru productivitate sporită şi 
pentru eficienţă superioară prin 
Duhul Tău, care îmi umple inima 
de veselie şi gura de râsete. Tu eşti 
tăria mea, bucuria mea şi cântecul 
meu. Te iubesc cu toată inima mea. 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există creştini pasivi din punct de vedere 
spiritual; aceştia sunt căldicei, nici reci, nici în 

clocot. Se consideră creştini „normali.” Ei glumesc pe 
seama altora, spunându-le că sunt „prea spirituali” sau 
fanatici însă, în acelaşi timp, ei sunt inactivi spiritual, 
letargici şi delăsători în lucrurile Duhului Sfânt. 

Atitudinea Domnului cu privire la delăsarea şi 
la ineficienţa spirituală este descoperită în Apocalipsa 
3:15-16: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în 
clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti 
căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura 
Mea.” Este ceva foarte grav, având în vedere că vine din 
gura Domnului.

Conform textului de mai sus, un creştin care 
rămâne căldicel poate sfârşi prin a merge în iad. Fiecare 
dintre noi trebuie să luăm poziţie pentru Evanghelie şi să 
fim eficienţi în umblarea noastră creştină. Fii înflăcărat 
pentru Domnul. Creştinii căldicei sunt de regulă lipsiţi 
de orice expresie, chiar şi în timpul serviciului de 
închinare din biserică. Când cei din jurul lor dansează 
pentru Domnul sau se manifestă exuberant în laudă 
şi închinare, aceştia se întreabă: „De ce dansează? De 
ce sunt atât de entuziasmaţi?” Indiferent ce spune sau 
ce face pastorul, chiar şi când toată lumea râde, ei nu 
reacţionează.

Eu îi mustru şi îi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i 
iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te 

(Apocalipsa 3:19).

Fii plin de râvnă pentru Domnul

JOI
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Când pastorul spune: „Haidem să Îl lăudăm pe 
Domnul cu mâinile ridicate,” mâinile lor nu se ridică. 
Nu au entuziasm să Îl laude pe Dumnezeu. Dacă aşa ai 
fost şi tu, Domnul îţi spune: „Fii plin de râvnă, dar, şi 
pocăieşte-te!” A fi plin de râvnă înseamnă a fi înflăcărat. 
Înseamnă să laşi focul spiritual să ardă la o intensitate 
care nu poate fi înăbuşită. Domnul Isus a spus: „Tot aşa 
să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei 
să vadă faptele voastre bune şi să Îl slăvească pe Tatăl 
vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16). Fii entuziasmat 
de lucrurile Duhului Sfânt. Intră în curgerea Duhului 
Sfânt. Fii cunoscut ca fiind o lumină incandescentă, 
strălucitoare. Fii plin de Duhul Sfânt (Efeseni 5:18).

Faptele apostolilor 
22:22-23:11

Iov 36-39

Galateni 4:1-11
Isaia 34

1 Corinteni 15:58; Romani 12:11

| Rugăciune
Dragă Tată, râvna pentru lucrurile 
Duhului Sfânt şi pentru extinderea 
Împărăţiei Tale mă mistuie. 
Sunt o lumină incandescentă, 
strălucitoare. Sunt plin de fervoare 
în duh şi Îl slujesc pe Domnul, 
echipat cu platoşa neprihănirii şi 
încălţat cu râvna Evangheliei păcii. 
Sunt pasionat să am un extraordinar 
impact în vestirea Evangheliei, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

suflete din toată lumea prin intermediul radioului!

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

Mai multe teritorii de acoperit

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

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

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



N
O

T
E

NOTE

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



Fiind copilul lui Dumnezeu, pentru tine Cuvântul 
lui Dumnezeu nu este doar sursa ta de viaţă, 

ci şi stilul tău de viaţă. Noi suntem culturalizaţi prin 
Cuvântul Domnului; caracterul nostru este modelat prin 
Cuvântul Lui. De exemplu, cu ajutorul Cuvântului Lui 
Dumnezeu, poţi scăpa de mânie. Unii nu îşi pot controla 
temperamentul. Indiferent cât de mult s-au rugat 
pentru aceasta, sunt tot plini de furie; lucrurile mărunte 
îi înfurie şi scot la iveală o mâine nefirească pentru un 
creştin. 

Singura soluţie pentru aceştia este să se re-educe 
prin Cuvântul Domnului. Biblia te sfătuieşte să nu te 
împrieteneşti cu un om mânios, ca nu cumva o iei pe 
căile lui. Nu ai nevoie de mânie în viaţa ta. Mulţi folosesc 
mânia pentru a îi intimida pe alţii, iar acest lucru este 
greşit. Dumnezeu spune: „Nu o face!” Dacă eşti un lider 
acasă, la locul de muncă, în organizaţia ta, la biserică sau 
în comunitate etc., umblă în dragoste şi nu vei fi nevoit 
să foloseşti mânia pentru a controla oamenii.

Încearcă să nu ridici glasul atunci când îi corectezi 
pe cei care îţi sunt subalterni. Vorbeşte-le în dragoste, 
foloseşte cuvinte graţioase. Când le vorbeşti oamenilor 
dur şi pe un ton mânios, poţi avea impresia că îi faci 
nefericiţi, însă în realitate, pe tine te faci nefericit. Când 

Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi 
cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi 
cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet 

(Proverbe 22:24-25).

Păzeşte-ţi inima de mânie

VINERI
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alţii te ofensează, trece rapid cu vederea ofensa. Biblia 
spune că a rămâne mânios mult timp este un păcat: 
„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi. Să n-apună soarele peste 
mânia voastră, şi să nu îi daţi prilej diavolului” (Efeseni 
4:26-27).

În Eclesiastul 7:9 Biblia spune: „Nu te grăbi să 
te mânii în sufletul tău, căci mânia locuieşte în sânul 
nebunilor.” Doar cei nechibzuiţi se mânie repede şi 
permit mâniei să persiste multă vreme în inima lor. 
Protejează-ţi inima de mânie. Ţine departe de tine 
amărăciunea, furia, răutatea şi ura. Umblă în dragoste. 
Dacă ai cedat prea repede mâniei, este timpul să 
te corectezi. Meditează la Cuvântul lui Dumnezeu; 
mărturiseşte Cuvântul Său peste temperamentul tău şi 
fii bun, plin de dragoste, răbdător şi temperat.

Faptele apostolilor 
23:12-35
Iov 40-42

Galateni 4:12-20
Isaia 35

Iacov 1:19-21; Proverbe 29:11; 
Proverbe 14:29

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea Cuvântului Tău şi pentru 
abilitatea sa de a mă transforma 
din slavă în slavă. Cu inima plină 
de dragoste, mă dedic cu totul 
Cuvântului Tău, pentru a umbla 
întotdeauna în neprihănire, 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 
foarte profundă; Dumnezeu vorbeşte şi El 

spune: „Poporul meu piere din lipsă de cunoştinţă.” Cu 
alte cuvinte, motivul pentru care mulţi sunt împovăraţi, 
pedepsiţi şi doborâţi este lipsa lor de cunoştinţă. Totuşi, 
este important să iei aminte la tipul de cunoaştere la 
care se referă Scriptura aici: cunoaşterea lucrurilor 
spirituale, cunoaşterea prin revelaţie a lui Dumnezeu.

Ignorarea Cuvântului lui Dumnezeu este 
distrugătoare. În Isaia 5:13, Biblia spune: „De aceea, 
poporul meu va fi dus pe neaşteptate în robie; 
boierimea lui va muri de foame, şi gloata lui se va usca 
de sete.” În calitate de copil al lui Dumnezeu, trebuie 
să investeşti în Cuvântul Lui şi să-l faci o preocupare 
majoră a vieţii tale. Osea 6:3 spune: „Căci bunătate 
voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult 
decât arderi de tot!” Tu te poţi dezvolta şi poţi creşte 
foarte mult în bunăstare prin cunoaşterea Cuvântului lui 
Dumnezeu.

2 Petru 1:2 spune: „Harul şi pacea să vă fie 
înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului 
nostru Isus Cristos!” Singurul mod prin care harul şi 
pacea pot fi multiplicate în viaţa ta este prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, aşa că, trebuie să acorzi timp şi atenţie 

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai 
lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai 
fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, îi voi 

uita şi Eu pe copiii tăi (Osea 4:6).

Acumulează cunoştinţe 
spirituale 

SÂMBĂTĂ
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Cuvântului Său în viaţa ta. Unii creştini au o colecţie mare 
de videoclipuri, reviste şi ziare lumeşti. Ei îşi hrănesc 
mintea regulat cu astfel de materiale, însă duhul lor 
duce lipsă de Cuvântul lui Dumnezeu; nu este de mirare 
că trăiesc în invaliditate spirituală şi sunt înfrânţi în viaţă.

Hrăneşte-ţi duhul cu Cuvântul Domnului. Dacă 
vrei să vezi slava lui Dumnezeu în viaţa ta, atunci trebuie 
să-ţi îmbogăţeşti duhul cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Libertatea spirituală şi binecuvântările lui Dumnezeu 
de care te vei bucura în viaţă depind de nivelul de 
cunoaştere a lui Dumnezeu din duhul tău. Dacă ai şi pui 
în practică o cunoaştere spirituală slabă, atunci slabă va 
fi şi curgerea binecuvântărilor Duhului Sfânt prin tine. 
Ai nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu în tine pentru a te 
abilita să trăieşti viaţa pe culme, deasupra sistemelor 
acestei lumi.

Faptele apostolilor 
24:1-27

Psalmii 1-6

Galateni 4:21-31
Isaia 36

Coloseni 3:16; Proverbe 8:10;  
Coloseni 1:9

| Rugăciune
Dragă Tată, îmi programez inima 
şi sufletul prin Cuvântul Tău, ca să 
trăiesc în el! Cuvântul Tău este viaţa 
mea şi mă susţine. Cum doreşte 
un cerb izvorul, tot aşa însetează 
sufletul meu după Cuvântul Tău, 
pe care îl preţuiesc şi îl doresc mai 
mult decât hrana fizică. Cuvântul 
Tău în mine mă face triumfător 
şi mă propulsează mereu în viaţa 
înălţătoare, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sunt unii oameni care, într-un anumit moment 
din viaţa lor o duceau foarte bine; totul părea 

că merge bine. Însă undeva pe parcurs, au pierdut tot 
ceea ce aveau şi nu pentru că cineva a furat de la ei, ci 
pentru că deodată tot ceea ce aveau a devenit prea mic; 
societatea a crescut mai mult decât ei. Deodată, banii pe 
care îi aveau, care erau substanţiali, au devenit puţini. 
Maşinile lor au ajuns prea vechi şi demodate. Viaţa lor 
a luat un parcurs descendent; totul s-a schimbat pur şi 
simplu.

Ce s-a putut întâmpla? Ei credeau că viaţa lor 
va fi frumoasă tot timpul, însă nu a fost aşa; lucrurile 
s-au stricat şi lor nu le-a venit să creadă. Unii dintre 
ei au ajuns să accepte că viaţa „este plină de suişuri şi 
de coborâşuri,” cum se mai spune. Dar greşesc! Isus 
a spus: „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales 
pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, 
şi rodul vostru să rămână...” (Ioan 15:16). Printre 
altele, sintagma „rodul vostru să rămână” înseamnă şi 
bunăstare nesfârşită; succesul tău nu ar trebui să fie de 
scurtă durată.

Gândeşte-te la David: Biblia spune că el a murit 
la o vârstă înaintată, bucurându-se de o viaţă lungă, de 
sănătate şi de cinste (1 Cronici 29:28). La fel a fost şi 

David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul... A 
murit la o bătrâneţe fericită, sătul de zile, de bogăţie 
şi de slavă. Şi în locul lui a domnit fiul său Solomon  

(1 Cronici 29:26, 28).

Bunăstare nesfârşită

DUMINICĂ
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cu Avraam. Sunt mai mulţi oameni despre care Biblia 
consemnează că au fost bogaţi, influenţi, puternici, de 
succes şi L-au slujit pe Dumnezeu în neprihănire până la 
sfârşitul vieţii; au avut o viaţă extraordinară mereu.

Poţi trăi în abundenţă în fiecare zi. Acesta este 
planul lui Dumnezeu pentru tine. Nu trăi în trecut; nu fi 
printre cei care spun: „Eram foarte bogat, dar lucrurile 
s-au schimbat în rău.” Fii deasupra generaţiei tale, 
aderând la principiile spirituale revelate în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Şi atunci când ai succes, nu trebuie să 
te temi că succesul tău nu va dura, deoarece Biblia 
spune: „Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina 
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând 
până la miezul zilei” (Proverbe 4:18). Aceasta este 
bunăstare neîntreruptă, în toate aspectele. Aceasta să-
ţi fie conştientizarea şi meditarea mereu.

Faptele apostolilor 
25:1-12

Psalmii 7-10

Galateni 5:1-12
Isaia 37

Geneza 24:1; Deuteronom 8:18; 
Psalmul 1:1-3

| Proclamaţie
Domnul Dumnezeu este sursa 
bunăstării mele! Sunt înrădăcinat 
în neprihănire şi sădit în casa 
Domnului; de aceea înfloresc ca 
finicul, împodobit cu har şi cu slavă! 
Rodesc în orice vreme, pentru că 
sunt ca un pom sădit lângă apă, cu 
frunzişul totdeauna verde. Glorie 
lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Valorile din tărâmul pământesc sunt diferite 
de valorile din tărâmul spiritual. Iar pentru a 

înţelege valorile din domeniul spiritual nu există alt mod 
decât studierea Scripturii. Biblia îţi arată lucrurile care 
sunt importante pentru Dumnezeu. Nu poţi înţelege 
acele valori cu gândirea ta omenească. Isus a spus: „... 
pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune 
înaintea lui Dumnezeu” (Luca 16:15). Acest lucru este 
susţinut în versetul tematic: lucrurile spirituale sunt 
înţelese spiritual, iar omul pământesc se poticneşte de 
ele.

De aceea este important să te antrenezi mereu ca 
să auzi şi să asculţi cu duhul tău. De exemplu, în biserica 
sau în comunitatea ta locală, dacă nu asculţi cu duhul 
tău, ai putea înţelege greşit ceea ce auzi şi ai putea fi 
chiar ofensat de ceea ce se vorbeşte. Unii creştini s-au 
simţit ofensaţi de pastorii sau de liderii lor, deoarece 
au ascultat cu firea lor adevărurile spirituale care erau 
comunicate, totuşi, cu cuvinte omeneşti. Iar dacă 
lucrurile spuse au „sens” pentru astfel de oameni, le 
acceptă; altfel, ei le elimină. Tu să nu procedezi aşa.

Nu trăi conform simţurilor. Cuvântul lui Dumnezeu 
nu este făcut astfel încât să apeleze la simţurile tale; 
este făcut pentru duhul tău. Atunci când primeşti 

Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici 
nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate 

duhovniceşte (1 Corinteni 2:14).

Ascultă cu inima

LUNI
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lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu cu duhul tău, tot ce 
are legătură cu el va avea sens pentru tine din punct de 
vedere spiritual. Fii întotdeauna încântat de Cuvântul lui 
Dumnezeu care ajunge la tine. Primeşte învăţăturile din 
Cuvântul Lui, ca fiind adevărate pietre de temelie pentru 
un tot mai mare progres în viaţa ta. Să nu argumentezi 
niciodată cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu; nu te 
lupta cu el. Primeşte întotdeauna Cuvântul Domnului cu 
inima ta.

Faptele apostolilor 
25:13-26:1

Psalmii 11-16

Galateni 5:13-19
Isaia 38

1 Tesaloniceni 2:13; 2 Cronici 20:20; 
Faptele apostolilor 28:27

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru impactul Cuvântului Tău în 
viaţa mea. Primesc Cuvântul Tău în 
adevăr, cu credinţă, cu blândeţe, 
cu dragoste şi cu bucurie, veghind 
la împlinirea lui, pentru a putea 
creşte în înţelepciune şi în slavă, 
spre lauda măreţiei Tale, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Este posibil ca Dumnezeu să îţi dea o viziune 
sau o direcţie într-o anumită privinţă, iar tu 

să nu o urmezi, deoarece nu ai un imbold interior care 
să îţi dea avântul necesar. Dacă imboldul mărturiei 
lăuntrice nu este acolo ca să împlineşti viziunea, nu o 
vei face. De fapt, se poate întâmpla chiar să ai această 
viziune în conştiinţă o perioadă, până când îţi împietreşti 
conştiinţa în ce o priveşte. Eşti conştient că Duhul lui 
Dumnezeu ţi-a spus să faci ceva şi nu ai făcut acel lucru; 
a trecut un an şi tot nu te apuci. Ocazia de a face ce ţi-a 
spus Dumnezeu a devenit ambiguă şi nu mai ştii cum să 
procedezi.

Aceasta este situaţia cu care se confruntă mulţi 
oameni. Atunci când a venit momentul să pună în 
practică viziunea, au apărut diverse lucruri care le-au 
distras atenţia; în consecinţă, au pierdut momentul. 
Astfel de oameni se aseamănă cu Petru, care a păşit pe 
apă ca să meargă spre Isus, însă atunci când şi-a luat 
privirea de la Domnul, valurile i-au captat atenţia şi a 
început să se scufunde.

Nu permite nici unui lucru să îţi distragă atenţia 
sau să te întârzie în a împlini ceea ce îţi spune Domnul 
să faci. Indiferent ce te îndeamnă să faci sau care este 
îndrumarea pe care ţi-o dă într-un anumit moment, 
aceasta este tot ce ai nevoie; acţionează rapid şi nu 

Căci pentru fiecare lucru există un timp şi o judecată, 
deşi nenorocirea omului este mare peste el 

(Eclesiastul 8:6, versiunea NTR).

Menţine avântul

MARȚI
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întârzia. Refuză să îţi laşi atenţia distrasă de la scopul 
tău, în ciuda vânturilor potrivnice, şi credinţa ta va 
produce rezultate. Odată ce ştii că Duhul Sfânt ţi-a slujit, 
dându-ţi instrucţiuni cu privire la ce trebuie să faci, 
rămâi concentrat asupra scopului tău şi acţionează.

Dacă întârzii, credinţa ta se poate disipa, inspiraţia 
te poate părăsi şi, când vei vrea să faci lucru respectiv 
mai târziu, fără avântul acela, nu vei avea succes. Aşadar, 
menţine-ţi avântul prin proclamaţiile tale; vorbeşte-
ţi despre modul în care vei împlini viziunea pe care ai 
primit-o de la Dumnezeu: îndrumarea pe care El ţi-a 
dat-o. Rosteşte-o încontinuu, înflăcărează-ţi duhul cu 
ea, declarând că s-a făcut şi nimic nu poate împiedica 
împlinirea ei. Vorbind astfel, îţi menţii impulsul interior, 
până când viziunea va fi împlinită. Aleluia!

Faptele apostolilor 
26:2-18

Psalmii 17-18

Galateni 5:20-26
Isaia 39

Eclesiastul 8:6; 1 Samuel 21:8; 
Psalmul 119:60

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru Duhul Tău în viaţa mea care 
mă ajută să-mi menţin inspiraţia şi 
mă programează în direcţia voii Tale 
desăvârşite. Sunt plin de pasiune şi 
animat de râvna pentru Evanghelie 
şi pentru lucrurile pe care mi-ai pus 
pe inimă să le realizez spre slava Ta. 
Înving zi de zi şi progresez în paşi de 
uriaş, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic ne dezvăluie cum ne 
putem transforma viaţa astfel încât să fie 

echilibrată şi perfectă: prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul „desăvârşit” din textul de mai sus provine din 
traducerea termenului grecesc „artios” din original, 
care înseamnă „o prospeţime în desăvârşire.” În limbaj 
modern, înseamnă să fii „la zi” sau „actualizat.” Astfel, 
Scripturile îţi stau la dispoziţie pentru a te putea „aduce 
la zi” sau „a te actualiza” şi a-ţi duce viaţa la un nou nivel 
de perfecţionare.

Oricine crede că poate trăi o viaţă glorioasă, 
lipsită de erori, ignorând Scripturile face o greşeală 
majoră. Dacă doreşti să trăieşti în voia desăvârşită 
a lui Dumnezeu, acţionând după placul Lui în toate 
circumstanţele, trăirea Cuvântului Său este singura 
cale. Cuvântul Lui ne-a fost dat ca să ne ghideze, să ne 
corecteze, să ne zidească şi să ne transforme caracterul 
în neprihănire şi în adevărată sfinţenie.

Dacă nu urmezi Scripturile cu atenţie, vei face 
greşeli foarte mari – greşeli stânjenitoare, dar evitabile. 
În pasajul din Matei 22:29, Isus a spus: „Vă rătăciţi! 
Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea 
lui Dumnezeu.” Cu cât studiezi mai mult Cuvântul lui 

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de 
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 

Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru 
orice lucrare bună (2 Timotei 3:16-17).

Cuvântul lui Dumnezeu ne 
desăvârşeşte
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Dumnezeu, cu atât îţi minimizezi greşelile şi, până 
la urmă, ajungi la perfecţiune. Una dintre definiţiile 
succesului este abilitatea de a minimiza erorile.

Nu continua să faci aceleaşi greşeli ani de zile. 
Faptul că repeţi aceleaşi greşeli înseamnă că nu creşti. 
Însă având Cuvântul lui Dumnezeu din belşug în inima 
ta, te vei perfecţiona şi greşelile tale vor fi eliminate. 
Cuvântul Domnului să locuiască din belşug în tine 
(Coloseni 3:16); acesta te va avantaja mereu şi te va 
desăvârşi în toate lucrurile. Pune-l pe primul loc în viaţa 
ta şi vei vedea cum perfecţiunea Duhului Sfânt se va 
manifesta în viaţa ta şi în tot ceea ce faci.

Faptele apostolilor 
26:19-32

Psalmii 19-20

Galateni 6:1-9
Isaia 40

Faptele apostolilor 20:32;  
Matei 5:48

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu locuieşte 
din belşug în mine în toată 
înţelepciunea, propulsându-mă 
în perfecţiune şi în excelenţă. 
Am o minte sănătoasă şi o viaţă 
excelentă, pentru că mă supun 
Duhului Sfânt care mă conduce 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt 
desăvârşit şi cu totul destoinic 
pentru orice lucrare bună. Glorie 
lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există diferite niveluri de bunăstare, iar tu 
trebuie să te hotărăşti să mergi întotdeauna 

mai sus. Unii sunt la nivelul la care au destul cât să 
trăiască de pe o zi pe cealaltă, însă să ai destul nu este 
suficient. Planul lui Dumnezeu pentru tine este ca tu să 
trăieşti în superabundenţă, şi să fii suficient de puternic 
şi influent din punct de vedere financiar încât să poţi 
face orice doreşti să faci, oricând doreşti şi în orice mod 
doreşti!

Nu te mulţumi cu a avea tot ce îţi trebuie pentru 
familia ta. Acceptă provocarea de a dobândi mai mult. 
Trebuie să fii prosper, nu doar pentru tine şi pentru 
familia ta, ci şi pentru a-i putea ajuta pe cei care sunt 
în nevoi. Fii tu cel care îi binecuvântează pe ceilalţi. 
Dumnezeu i-a spus astfel lui Avraam: „Voi face din tine 
un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un 
nume mare şi vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:2).

Dumnezeu nu este interesat să te binecuvânteze 
doar pe tine; El te-a binecuvântat şi te-a făcut un canal 
de binecuvântare. Versetul tematic ne dezvăluie că 
scopul pentru care munceşti este acela de a avea ce să 
dai. Există o binecuvântare foarte mare pentru cel ce dă. 
Şi alţii trebuie să beneficieze de pe urma bunăstării tale. 
Unii spun: „Afacerea mea merge foarte bine şi totul este 
cum trebuie în familia mea...” Doar la aceasta se rezumă 

Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze 
cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să îi dea celui 

lipsit (Efeseni 4:28).

Nu este destul să ai destul
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viaţa? Pentru aceasta a murit Isus? Cum rămâne cu cei 
care nu au destul?

Atunci când copiii lui Israel au intrat în Ţara 
Promisă şi şi-au luat în stăpânire moştenirea, Iosua le-a 
zis: „... Domnul, Dumnezeu vostru v-a dat odihnă şi v-a 
dat ţara aceasta... dar voi, toţi bărbaţii voinici să treceţi 
înarmaţi înaintea fraţilor voştri şi să-i ajutaţi, până ce 
Domnul le va da odihnă fraţilor voştri ca şi vouă...” 
(Iosua 1:13-15). Aceasta trebuie să fie atitudinea ta: 
trăieşte dincolo de tine însuţi şi fii o binecuvântare 
pentru alţii.

Faptele apostolilor 
27:1-26

Psalmii 21-22

Galateni 6:10-18
Isaia 41

Faptele apostolilor 20:35;  
Proverbe 21:13; Evrei 13:16

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc că 
ai turnat în viaţa mea harul de a fi 
o binecuvântare pentru alţii şi un 
distribuitor de adevăruri veşnice. 
Sunt ca o grădină bine udată, un 
izvor nesecat care aduce viaţă, 
speranţă şi bucurie pentru cei din 
jur, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

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

Poţi să ni te alături prin:

• Sponsorizarea traducerii în şi mai multe 
limbi

• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 
traducerilor în câmpul de misiune

• Traducere efectivă sau editare
• Utilizarea traducerilor Rapsodiei 

Realităţilor

ADOPTĂ 
O LIMBĂ

Leagă-ţi numele de un 
Înger Mesager
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NOTE

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

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



Ştiai că există poziţii diferite pentru rugăciune 
şi că poziţia în care stai când te rogi este 

importantă? De exemplu, a sta întins în pat în timp ce 
te rogi este o poziţie. Când stai întins în pat, eşti într-o 
stare meditativă. Probabil vei începe prin a te ruga în alte 
limbi, pentru că multe lucruri ies din duhul tău, cum ar fi 
de exemplu închinarea; te poţi surprinde închinându-te 
şi lăudându-L pe Domnul în patul tău, aşa cum spune 
Biblia: „Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în 
slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor” 
(Psalmul 149:5). Duhul tău poate fi înflăcărat în timp ce 
stai în pat şi te rogi astfel, iar ungerea se ridică înăuntrul 
tău şi te copleşeşte. În scurt timp, te vei trezi sărind din 
pat şi umblând prin cameră.

Apoi, există rugăciunea făcută pe genunchi. Când 
doreşti să te rogi pe genunchi, este foarte important să 
fii specific şi să ştii clar pentru ce vrei să te rogi. În Efeseni 
3:14-15, Pavel spune: „Iată de ce zic, îmi plec genunchii 
înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Cristos...” şi apoi 
enumeră clar lucrurile pentru care vrea să se roage.

A treia poziţie este cea în care stăm în picioare. 
Isus a spus: „Şi când staţi în picioare să vă rugaţi, să 
iertaţi orice aveţi împotriva cuiva...” (Marcu 11:25); 
de ce? Pentru că atunci când te rogi stând în picioare, 
cel mai adesea rosteşti rugăciuni de credinţă; începi 
să decretezi! Cu toate acestea, Domnul ne-a avertizat 

Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri 
(Coloseni 4:2).

Poziţii în rugăciune
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să nu păstrăm neiertare împotriva nimănui; trebuie 
să umblăm în dragoste pentru ca rugăciunile noastre 
să fie eficiente. El doreşte ca viaţa ta de rugăciune să 
fie eficientă. Studiind Cuvântul vei învăţa şi mai multe 
poziţii în care să te rogi.

Dumnezeu doreşte ca noi să perseverăm în 
rugăciune. Atât timp cât mai există chiar şi un singur 
păcătos în lume, trebuie să continuăm să ne rugăm. Atât 
timp cât răpirea Bisericii nu a avut loc încă, trebuie să 
ne rugăm. Rugăciunea este o slujbă cerească; este parte 
din preoţia noastră în calitate de creştini; trateaz-o 
întotdeauna cu seriozitate.

Faptele apostolilor 
27:27-44

Psalmii 23-25

Efeseni 1:1-14
Isaia 42

1 Timotei 2:1; 1 Corinteni 14:14-15; 
Psalmul 145:18

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru revelaţia de astăzi a 
Cuvântului Tău. Sunt plin de 
încredere şi de bucurie că primesc 
răspuns la fiecare cerere pe care o 
fac în Numele lui Isus. Celebrez viaţa 
Ta în mine şi Îţi sunt recunoscător 
că în Tine trăiesc, mă mişc şi îmi am 
fiinţa. Viaţa mea este pentru slava 
Ta, în veci, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Uneori întâlnesc creştini care, din neştiinţă, se 
roagă şi speră mereu că Dumnezeu va face 

ceva în situaţia lor. Astfel de oameni funcţionează încă 
în natura umană, în loc să păşească în natura divină. 
Biblia spune: „Pentru ca părtăşia credinţei tale să 
devină lucrătoare...” Cuvântul „lucrătoare” provine din 
traducerea termenului grecesc „energes” din original, 
care înseamnă „a deveni activ sau operativ.” Dumnezeu 
vrea ca participarea ta la credinţă să devină activă 
sau operativă. El doreşte ca tu să funcţionezi şi să îţi 
îndeplineşti responsabilitatea în părtăşia divinităţii. Nu 
vrea să fii căldicel sau inactiv ca cineva care este invalid, 
aşteptându-te ca ce va fi să fie, să fie. Nu, tu eşti o parte 
vitală a divinităţii. Slavă lui Dumnezeu!

Acesta a fost planul lui Dumnezeu tot timpul. 
Gândeşte-te la experienţa pe care au avut-o Moise şi 
copiii lui Israel pe malul Mării Roşii. În timp ce carele 
Egiptului se apropiau cu intenţii ucigaşe, Moise s-a 
gândit să se roage lui Dumnezeu pentru a primi ajutor, 
însă răspunsul Său este uimitor: „Domnul i-a zis lui 
Moise: «Ce rost au strigătele acestea? Spune-le 
copiilor lui Israel să pornească înainte»” (Exod 14:15). 
Nu era momentul să înceapă să se roage, situaţia în 
care se găseau era urgentă. Atunci El i-a dat următoarea 

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).

Responsabilitatea noastră în 
părtăşia divinităţii

SÂMBĂTĂ
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instrucţiune lui Moise: „Tu ridică-ţi toiagul, întinde-ţi 
mâna spre mare şi despică-o...” (Exod 14:16).

Observăm că Dumnezeu nu i-a zis lui Moise: 
„Roagă-te şi Eu voi face ceva.” Nu! Din contră, El i-a 
poruncit: „Despică marea!” Moise şi-a ridicat toiagul, iar 
Domul a făcut să sufle un vânt puternic peste ape şi le-a 
despărţit în două. Acesta a fost un act de putere divină, 
însă Moise a trebuit să facă şi el ceva. El şi-a întins mâna 
şi Duhul lui Dumnezeu S-a mişcat. Însă până când el nu 
a făcut ceva, Dumnezeu nu a făcut nimic.

Pasajul din 2 Petru 1:4 ne aduce la cunoştinţă 
că am fost făcuţi părtaşi naturii dumnezeieşti; cu alte 
cuvinte, suntem asociaţi ai dumnezeirii. Aceasta implică 
faptul că, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, am fost 
chemaţi să participăm sau să fim implicaţi în experienţa 
divină. Activează şi eficientizează participarea ta în 
natura divină prin cuvintele şi prin faptele tale de 
credinţă.

Faptele apostolilor 
28:1-16

Psalmii 26-29

Efeseni 1:15-23
Isaia 43

Filipeni 2:13;  
Efeseni 3:20

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
harul Tău care m-a făcut una cu 
Tine şi m-a învrednicit să fiu părtaş 
naturii Tale divine. Declar că umblu 
pe căile prestabilite de Tine şi aduc 
roade în neprihănire, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştin, cel mai important lucru 
din viaţa ta este mântuirea ta. Nu există nici o 

realizare în această lume care să se poată compara cu 
ea. Orice ai face, orice realizare şi toată slava acestei 
lumi, nu înseamnă nimic dacă nu ai mântuirea. De 
aceea, preţuieşte-o mai mult decât orice.

Motivul principal pentru care predicăm Evanghelia 
– şi facem tot ce ne stă în putinţă ca să îi ajutăm şi pe alţii 
să îşi găsească mântuirea – este mântuirea noastră. Din 
nefericire, există unii oameni care, după ce au slujit şi au 
făcut multe pentru Evanghelie, şi-au pierdut mântuirea 
pentru că au părăsit calea cea dreaptă. Le-au permis 
unor oameni înşelaţi la rândul lor să îi îndepărteze 
de Cuvântul lui Dumnezeu şi în scurt timp au început 
să se lupte pentru lucrurile acestei lumi şi pentru fire. 
Mântuirea ta este cel mai important lucru; nu o da pe 
nimic altceva!

Dacă un om îşi pierde mântuirea, pierde totul, 
indiferent la câte conferinţe a participat sau câţi oameni 
a condus la Cristos. Protejează-ţi mântuirea. Păstrează-o 
şi nu permite nimănui şi nici unui lucru să o distrugă. Nu 
te rătăci şi nu lăsa pe nimeni să te ducă în rătăcire. Chiar 
şi în biserică există ulii şi lupi cărora nu le este milă de 

Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost 
ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, 

cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci 
cu mult mai mult acum, în lipsa mea (Filipeni 2:12).

Preţuieşte-ţi mântuirea mai 
mult decât orice altceva

DUMINICĂ
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turmă şi vor face orice ca să te amăgească şi să te ducă 
pe căile lor pentru câştig personal.

Nu uita niciodată că atunci când ai venit la Cristos, 
ai venit singur. Dumnezeu te-a chemat singur; tot 
aşa cum Biblia ne spune că l-a chemat şi pe Avraam: 
singur (Isaia 51:2). Faptul că L-ai primit pe Cristos nu 
este îndeajuns; acesta este doar începutul. Trebuie să 
continui să te zideşti în El şi să creşti prin Cuvântul Său.

Faptele apostolilor 
28:17-31

Psalmii 30-31

Efeseni 2:1-10
Isaia 44

Evrei 10:23-29; Evrei 10:38-39;
1 Corinteni 9:26-27

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care mă zideşte 
şi mă transformă din slavă în 
slavă. Mă supun Duhului Sfânt 
care mă conduce întotdeauna în 
neprihănirea Ta, ca să pot trăi într-
un mod vrednic de Tine, fiindu-Ţi 
plăcut în toate lucrurile şi aducând 
rod în tot felul de fapte bune, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic de azi este instrucţiunea 
Domnului pentru toţi cei care L-au primit pe 

Cristos; tu trebuie să duci mesajul mântuirii în lumea 
din care faci parte. Trebuie să îi înveţi pe cei din lumea 
ta cum să trăiască şi să umble în neprihănire; trebuie 
să înveţi toate naţiunile. Ce a vrut să spună prin „faceţi 
ucenici din toate neamurile?” Este foarte important să 
conştientizăm deosebirea dintre neamuri (naţiuni) şi 
ţări; ţările au graniţe, însă naţiunile nu au.

Cuvântul „neamuri” din versetul tematic nu 
se referă la ţări. În acest text, provine din traducerea 
termenului grecesc „ethnos” din original, care face 
referire la diverse grupuri de oameni care au un interes 
comun. Este însărcinarea noastră de a duce Evanghelia 
în lumea fiecărui om: în grupurile diferite (ethnos) din 
care facem parte. Poate fi în lumea politicienilor, a 
doctorilor, a artiştilor, a muzicienilor, a academicienilor, 
a avocaţilor, a poliţiştilor sau a militarilor; tu eşti vocea 
lui Dumnezeu în lumea ta.

Tu eşti un misionar, un purtător de cuvânt al 
lui Dumnezeu, trimis şi însărcinat să-i ajuţi pe cei 
nemântuiţi din lumea ta să primească mântuire şi să îi 

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi 
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 

veacului.” Amin (Matei 28:19-20).

Tu eşti vocea Lui în lumea ta 

LUNI
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înveţi din Cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să le arăţi 
cărarea vieţii, pentru că tu eşti lumina lumii. Dumnezeu 
te-a făcut un om cu influenţă în lumea ta; foloseşte-
ţi influenţa pentru El. Asigură-te că ai impact în viaţa 
oamenilor prin Evanghelie. Fie ca tot mai mulţi oameni 
din lumea ta să ajungă să Îl cunoască pe Cristos prin tine. 
Predică Scriptura şi învaţă-i pe oameni cu îndrăzneală, 
pentru că tu eşti vocea Sa în lumea ta.

Romani 1:1-17
Psalmii 32-34

Efeseni 2:11-22
Isaia 45

2 Timotei 4:2;  
2 Corinteni 5:18-19

| Proclamaţie
Mulţumiri să-I fie aduse lui 
Dumnezeu, care m-a făcut un bun 
slujitor al Evangheliei, pentru a 
inunda lumea mea cu cunoştinţa 
lui Cristos. Caut să mă înfăţişez ca 
un lucrător bine încercat, predicând 
neprihănirea, proclamând libertatea 
pentru cei oprimaţi şi aducând 
eliberarea şi lumina lui Cristos pentru 
cei aflaţi în robie, prin puterea 
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



În versetul tematic citim că pământul este 
plin de bunătatea lui Dumnezeu. Cine crezi că 

beneficiază de acest adevăr? Este în avantajul Bisericii! 
Ceea ce trebuie să înveţi este cum să umbli în Cuvântul 
lui Dumnezeu ca să te bucuri de ceea ce are El mai bun 
– proviziile Sale divine. Tot ce a creat Dumnezeu a fost 
făcut special pentru confortul şi belşugul tău. El ţi-a dat 
deja tot ce ai nevoie ca să îţi împlineşti destinul şi să 
trăieşti triumfător spre slava Sa (2 Petru 1:3).

Pasajul din 1 Corinteni 3:21 spune că toate lucrurile 
sunt ale tale. De aceea, nu mai trebuie să suferi sau să 
te mulţumeşti cu puţin în viaţă. Domnul Isus a suferit în 
locul tău, pentru a te aduce pe tine într-o viaţă de slavă. 
Biblia spune: „Cel pentru Care şi prin Care sunt toate a 
considerat potrivit ca, pentru a duce mulţi fii la slavă, 
să-L desăvârşească prin suferinţe pe Autorul mântuirii 
lor” (Evrei 2:10, versiunea NTR). Iar în 2 Corinteni 8:9, 
mai spune: „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus 
Cristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru 
voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.”

Acestea nu sunt promisiuni care se vor împlini 
odată, ci realităţi ale prezentului. În Isaia 1:19, Domnul 
ne spune: „De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca 

Cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările 
Lui se împlinesc cu credincioşie. El iubeşte dreptatea şi 
neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul 

(Psalmul 33:4-5).

Umblă în Cuvântul lui 
Dumnezeu

MARȚI
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cele mai bune roade ale ţării...” În conformitate cu 
Scripturile, nu am fost chemaţi doar să ascultăm 
Cuvântul lui Dumnezeu, ci să umblăm în el. Noi practicăm 
şi împlinim Cuvântul; aici este ascunsă binecuvântarea: 
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri... Dar cine îşi va adânci privirile 
în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va 
stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor 
cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui” (Iacov 1:22-25).

Gradul în care te bucuri de viaţă şi de tot ce a 
făcut Cristos pentru tine depinde de cât de mult umbli 
în Cuvântul lui Dumnezeu.

Romani 1:18-32
Psalmii 35-37

Efeseni 3:1-12
Isaia 46

Luca 6:47-49;  
Iosua 1:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai sfinţit inima să cunoască, să 
creadă şi să umble în adevărul Tău 
întotdeauna. Viaţa mea este tot mai 
bună, iar slava Ta se manifestă în şi 
prin mine, pe măsură ce meditez 
asupra Cuvântului Tău şi trăiesc în 
el, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi oameni din poporul lui Dumnezeu 
trebuie să afle cum să activeze puterea 

lui Dumnezeu în ei pentru a fi eficienţi în viaţă şi în 
lucrare. Pavel i-a spus lui Timotei: „De aceea îţi aduc 
aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în 
tine prin punerea mâinilor mele” (2 Timotei 1:6). Este 
responsabilitatea ta să înflăcărezi darul lui Dumnezeu în 
tine ca să produci rezultate.

Domnul Isus a spus că vei primi putere după ce 
Duhul Sfânt va veni peste tine (Faptele apostolilor 1:8). 
Acum că eşti născut din nou, El locuieşte în tine, ceea ce 
înseamnă că şi puterea Sa este în tine. Cu toate acestea, 
dacă vrei să vezi puterea lui Dumnezeu manifestată în 
viaţa ta, primul lucru pe care trebuie să înveţi să-l faci 
este să te rogi şi să declari Cuvântul lui Dumnezeu cu 
îndrăzneală şi plin de credinţă. Cuvântul lui Dumnezeu 
este Dumnezeu; Cuvântul Său este locul în care este slava 
Sa. De aceea, pe măsură ce meditezi asupra Cuvântului 
Său şi îl rosteşti, creezi o atmosferă de miracole în tine 
şi în jurul tău.

O altă metodă sigură şi rapidă de a-ţi activa şi 
energiza duhul pentru ca puterea din tine să fie eficientă 
este rugăciunea în alte limbi. Atunci când te rogi în alte 
limbi, duhul tău este stârnit; puterea lui Dumnezeu 

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile 

pământului (Faptele apostolilor 1:8).

Activează puterea din tine 

MIERCURI
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se ridică din duhul tău ca nişte curenţi. Acea putere 
operează şi în mintea ta, astfel încât eşti transportat în 
tărâmurile mai înalte ale supranaturalului.

În 1 Corinteni 14:4 scrie că cel care vorbeşte în 
alte limbi se zideşte pe sine însuşi; se încarcă aşa cum ai 
încărca un acumulator. Atunci când bateria de la maşină 
este lăsată inactivă prea mult timp, va fi nevoie să o 
încarci din nou pentru a o aduce la o stare de eficienţă. 
În acelaşi mod, puterea lui Dumnezeu din tine poate 
fi latentă şi inactivă dacă nu îţi „încarci” duhul şi nu o 
activezi în mod continuu prin vorbirea în alte limbi.

Vorbirea în alte limbi acţionează împreună cu 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-ţi zidi duhul şi a activa 
puterea lui Dumnezeu în tine ca să poţi duce o viaţă de 
victorie şi de stăpânire.

Romani 2:1-29
Psalmii 38-41

Efeseni 3:13-21
Isaia 47

1 Corinteni 14:4; 1 Corinteni 14:18; 
Iuda 1:20

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că slava 
Ta se manifestă în viaţa mea şi 
astăzi, pe măsură ce meditez 
asupra Cuvântului Tău şi vorbesc 
în alte limbi. Viaţa mea este o 
mărturie a harului Tău nemăsurat şi 
a neprihănirii Tale. Puterea Ta este 
activată în mine, abilitându-mă să 
umblu în gloria Ta şi în înţelepciunea 
Ta, pentru a-Ţi fi plăcut, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic de astăzi li se adresează celor 
ce câştigă suflete pentru Cristos; ei sunt 

destinaţi să strălucească în veci ca cele mai luminoase 
stele. Aceasta îţi dă o idee asupra importanţei pe care 
ţi-o acordă Domnul, dacă eşti un câştigător de suflete.

Câştigarea de suflete este slujba numărul unu 
a lui Dumnezeu şi, în calitate de copii ai Săi, trebuie 
să ducem mesajul mântuirii la toate naţiunile lumii; 
acesta este mandatul nostru: „Apoi le-a zis: «Duceţi-
vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură»” (Marcu 16:15). Evanghelia este singura 
speranţă a omului; este puterea lui Dumnezeu de a 
aduce oamenii din păcat în neprihănire, din întuneric în 
lumina Sa minunată. Doar prin Evanghelie oamenii pot 
să primească viaţă veşnică şi să devină părtaşi ai naturii 
divine.

Prin Evanghelie, viaţa şi nemurirea au fost aduse 
la lumină (2 Timotei 1:10). De aceea, a cunoaşte 
Evanghelia, a fi mântuit şi apoi a păstra doar pentru tine 
tot ce ai aflat înseamnă a nu împlini voia lui Dumnezeu. 
Trebuie să le spui şi altora despre Cristos şi despre 
puterea Evangheliei Sale de a-i mântui şi de a-i face 
părtaşi neprihănirii Sale.

Fii plin de pasiune în ce priveşte câştigarea de 
suflete; îndeplineşte-ţi această responsabilitate ca şi 

Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce îi 
vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci 

ca stelele, în veac şi în veci de veci (Daniel 12:3).

Nu ţine Evanghelia doar  
pentru tine

JOI

28



cum ai fi singura persoană căreia i-a fost încredinţată. 
Pune-ţi toată pasiunea în aceasta. În Ezechiel 3:17, 
Domnul spune: „Fiul omului, te pun păzitor peste casa 
lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieşi din gura 
Mea, să-i înştiinţezi din partea Mea!” Domnul te-a 
făcut un „păzitor” peste toţi cei care nu sunt mântuiţi în 
lumea ta. De aceea, lasă ca pasiunea pentru câştigarea 
de suflete să îţi umple inima ca un foc, închis în oasele 
tale, atât de puternic încât să nu mai poţi tăcea (Ieremia 
20:9).

Romani 3:1-31
Psalmii 42-44

Efeseni 4:1-10
Isaia 48

Ioan 20:21; Marcu 5:18-20;  
2 Corinteni 4:3-5

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
că m-ai făcut cu adevărat un 
slujitor destoinic al Evangheliei, un 
ambasador al lui Cristos. Şi astăzi 
sunt eficient în întoarcerea multora 
la neprihănire şi din întuneric la 
lumină, prin puterea Duhului Sfânt 
care acţionează în mine. Voi străluci 
ca stelele în veci, pentru că sunt un 
câştigător de suflete, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Abonează-te la pagina Rhapsody Of Realities 
pe KingsChat 

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

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

Abonează-te la această pagină urmând aceşti 
paşi simpli:

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

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

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

din dreapta.

Rapsodia Realităților
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Dumnezeu a planificat şi a pregătit viaţa ta 
mai dinainte pentru slava Sa. El nu te-a creat 

pentru înfrângere, pentru slăbiciune, pentru tristeţe sau 
pentru eşec, ci a planificat o viaţă minunată pentru tine 
– o viaţă de excelenţă. Provocarea este că majoritatea 
oamenilor nu au înţeles încă planul bun pe care îl are 
Dumnezeu pentru ei. În Ieremia 29:11, El a spus: „Căci 
Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice 
Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă 
dau un viitor şi o nădejde.”

Nădejdea lui Dumnezeu şi viitorul Lui pentru tine 
cuprind victoria, onoarea şi abundenţa. El a pregătit 
dinainte o viaţă bună de binecuvântări în care să umbli. 
Îmi aduc aminte ce a făcut El înainte să îl creeze pe 
Adam. Mai întâi, a creat o grădină superbă în care se 
găsea tot ce ar fi putut avea nevoie Adam. Apoi l-a creat 
pe Adam şi l-a pus în grădina pregătită deja – Eden „... 
ca s-o lucreze şi să o păzească” (Geneza 2:15), nu ca să 
se chinuiască şi să încerce să cultive pământul pentru 
prima dată.

Căci noi suntem lucrarea (capodopera) Lui [proprie] 
şi am fost zidiţi în Cristos Isus [născuţi din nou] pentru 

faptele bune pe care Dumnezeu le-a predestinat 
(planificat mai dinainte) pentru noi [alegând cărări 

pe care El le-a pregătit din timp], ca să umblăm în ele 
[trăind viaţa bună pe care El a prestabilit-o şi a aranjat-o 

pentru noi] (Efeseni 2:10, versiunea Amplificată).

O viaţă de excelenţă 

VINERI
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Dumnezeu ştia că te vei naşte în acest moment şi 
S-a pregătit mai dinainte pentru tine, aşa cum face orice 
tată grijuliu. Aceasta înseamnă că nu este nevoie să treci 
prin viaţă suferind, cerşind sau căutând binecuvântări, 
deoarece tu ai păşit în destinul pregătit de Dumnezeu 
pentru tine în momentul în care ai fost născut din nou. 
De aceea, bucură-te de viaţa pe care o ai şi bucură-te de 
tot ce ţi-a dat El.

În 2 Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui 
putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea 
Lui.” El te-a creat la slavă şi la putere; aceasta înseamnă 
o viaţă de excelenţă. Nu gândi niciodată în termeni de 
eşec, pentru că Dumnezeu nu a făcut niciodată un eşec. 
Tu eşti visul Său care a devenit realitate; tu eşti cel mai 
bun din tot ce a creat El vreodată: „El, de bunăvoia Lui, 
ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel 
de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 1:18).

Romani 4:1-25
Psalmii 45-48

Efeseni 4:11-16
Isaia 49

1 Petru 4:11; Proverbe 16:24; 
Coloseni 3:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa Ta, pentru natura Ta în duhul 
meu şi pentru viaţa de excelenţă 
pe care o am în Cristos. Sunt 
întotdeauna învingător. Mă înalţ 
peste orice valuri ale vieţii, pentru 
că Cel care este mai mare locuieşte 
în mine. Sunt un succes pentru 
veşnicie, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Câteodată, unor copii ai lui Dumnezeu li se 
întâmplă anumite lucruri, iar alţii se întreabă: 

„Dar el este născut din nou; cum de i s-a întâmplat 
aşa ceva?” Acea persoană probabil că nu a făcut nimic 
pentru a îndrepta situaţia, până când lucrurile i-au 
scăpat de sub control. Unii creştini au ideea eronată că 
Dumnezeu este Cel care trebuie „să facă” ceva cu privire 
la situaţia lor, însă lucrurile nu funcţionează aşa. El ţi-a 
dat autoritatea să schimbi circumstanţele în Numele 
Său.

Trebuie să realizezi că Dumnezeu a făcut tot ce era 
necesar pentru a te scoate din orice lucru rău şi din orice 
situaţie negativă; El a făcut tot ce era necesar pentru 
ca tu să nu eşuezi niciodată în viaţă. Indiferent prin ce 
treci astăzi, fie că sunt probleme la lucru, în familia ta, 
în căsnicia ta, sau în ce îi priveşte pe copiii tăi, tu poţi 
fi victorios. Poate că eşti bolnav în trupul tău sau ai pe 
cineva drag care suferă groaznic; Isus a rezolvat totul 
deja. Moartea, îngroparea şi învierea Sa triumfătoare 
au avut loc pentru ca tu să ai o viaţă de slavă.

Tu ai autoritatea să foloseşti Numele lui Isus ca 
să implementezi orice schimbare doreşti în viaţa ta sau 
în viaţa celor dragi ţie. Nu spune: „Ce va fi, va fi!” Dacă 

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

în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor 
domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus 

Cristos (Romani 5:17).

Acţionează

SÂMBĂTĂ
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vorbeşti astfel, îţi asumi singur postura de victimă în 
viaţă. Este responsabilitatea ta să te asiguri că slava lui 
Dumnezeu se manifestă în viaţa ta. Dacă tu nu faci ceva, 
nimic nu se va întâmpla.

Stai ferm pe poziţie pentru ceea ce doreşti 
în viaţă. Refuză să suferi. Foloseşte Cuvântul lui 
Dumnezeu, Numele lui Isus şi puterea Duhului Sfânt ca 
să distrugi lucrările diavolului şi să împiedici manevrele 
sale acolo unde eşti tu. Declară Cuvântul lui Dumnezeu 
cu îndrăzneală în viaţa ta, în familia ta, la locul tău de 
muncă, în afacerea ta, în pregătirea ta profesională, în 
lucrarea ta pentru Domnul şi în orice alt domeniu al 
vieţii tale. Foloseşte Cuvântul Domnului ca să produci 
schimbări în viaţa ta, în oraşul, statul şi ţara în care 
locuieşti, din slavă în slavă.

Romani 5:1-11
Psalmii 49-51

Efeseni 4:17-24
Isaia 50

Marcu 11:23;  
Ioan 16:23-24

| Proclamaţie
Sunt învingător pe viaţă, pentru că 
trăiesc în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul Lui în inima mea şi în gura 
mea învinge astăzi şi întotdeauna 
asupra oricăror circumstanţe. Am 
biruit lumea, pentru că mai mare 
este Cel care este în mine decât 
cel care este în lume. Trăiesc viaţa 
înălţătoare în Cristos. Glorie lui 
Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ceea ce a vrut să spună Domnul Isus prin 
sintagma „orice veţi lega...” aproape nu are 

nimic de-a face cu permisiunea sau cu lipsa ei. Verbul 
„a lega” în contextul de mai sus este traducerea din 
original a termenului grecesc „deo,” care înseamnă 
mai multe lucruri. Înseamnă să legi, aşa cum ai lega în 
lanţuri; înseamnă şi să pui sub obligaţie, să împiedici sau 
să interzici mişcarea liberă sau libertatea. Mulţi creştini 
se rezumă doar la înţelesul de interdicţie al termenului 
„deo,” însă luarea în considerare a tuturor sinonimelor 
sale duce la o înţelegere extinsă a ceea ce a vrut Isus să 
spună de fapt în versetul tematic. 

Atunci când studiezi Apocalipsa, capitolul 
douăzeci, Biblia ne relatează cum Satan este legat şi 
aruncat în abis de un înger care a venit cu lanţuri la el. 
Mai mult, în capitolul nouă al aceleiaşi cărţi, citim despre 
anumiţi îngeri căzuţi care fuseseră legaţi lângă râul 
Eufrat şi pentru care a venit porunca să fie dezlegaţi, sau 
„eliberaţi.” Nu este vorba despre o simplă permisiune 
sau interdicţie. Aceşti îngeri căzuţi erau legaţi, posibil în 
lanţuri.

Apoi, în Evanghelia după Luca, capitolul 13, citim 
despre o femeie care, pentru că fusese legată de Satan, 
era gârbovită; ea a intrat în sinagogă în timp ce Isus 
predica, iar El i-a zis: „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa 

... Şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi 
orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri 

(Matei 16:19).

Spune clar ce doreşti
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ta” (citeşte pasajul din Luca 13:12-16). Domnul a atins-o 
iar ea s-a îndreptat, vindecată de puterea lui Dumnezeu. 
Câta vreme o ţinuse Satan legată, ea nu se putuse 
îndrepta.

Astfel, atunci când Isus a zis: „... orice veţi lega pe 
pământ va fi legat în cer,” El a vrut să spună că orice Îi 
veţi cere Tatălui în Numele Lui (al lui Isus), Tatăl vă va da. 
Deci, atunci când îi spui lui Satan, „Te leg!” trebuie să fie 
foarte clar la ce te referi, deoarece, după cum am spus 
deja, a lega poate însemna multe lucruri; la care din 
ele te referi? Ce doreşti să legi? Mai mult, ce înţelegi tu 
prin ceea ce spui? Ce înţelege diavolul din ceea ce spui? 
Comunicarea şi intenţia ta trebuie să fie foarte clare.

De exemplu, Isus i-a spus unui duh rău: „Duh 
mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi din copilul acesta şi 
să nu mai intri în el” (Marcu 9:25). El a legat duhul 
interzicându-i să se mai întoarcă în copil. A fost foarte 
clar în instrucţiunile pe care i le-a dat duhului şi în ce 
priveşte ce i-a interzis să facă. De aceea, atunci când 
vrei să legi un duh rău, spune foarte clar ce doreşti şi nu 
se va putea împotrivi poruncii tale! Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

Romani 5:12-21
Psalmii 52-55

Efeseni 4:25-32
Isaia 51

Matei 16:19; Eclesiastul 8:4;  
Marcu 3:27

| Proclamaţie
Mai mare este Cel care este în 
mine decât cel care este în lume! 
Mi s-a dat autoritate să calc peste 
şerpi şi peste scorpioni şi peste 
toată puterea vrăjmaşului! Trăiesc 
în Numele lui Isus şi întotdeauna 
sunt triumfător prin El, glorie lui 
Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

Marea Britanie:  
Tel.:+44 (0)1708 556 604

AFRICA DE SUD:  
Tel.:+27 11 326 0971
      +27 62 068 2821

nigeria:
Tel.:+234-703-000-0927
        +234-812-340-6791
        +234-812-340-6816
        +234-01-462-5700
canada:
Tel.:1 647-341-9091;
Tel/Fax:+1-416-746 5080

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

Credem că ai fost binecuvântat de acest devoţional. 
Te invităm acum să Îl faci pe Isus Cristos Domn 

al vieţii tale, rugându-te astfel: 

„Doamne, Dumnezeule, cred din toată inima mea 
în Isus Cristos, Fiul Dumnezeului cel Viu. Cred că 
El a murit pentru mine şi că Dumnezeu L-a înviat 
din morţi. Cred că este viu şi astăzi. Mărturisesc 
cu gura mea că Isus Cristos este Domnul vieţii 
mele de astăzi înainte. Prin El şi în Numele Lui, am 
viaţă veşnică; sunt născut din nou. Îţi mulţumesc, 
Doamne, că îmi mântuieşti 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:

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informaţii despre 
organizaţiile

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

acesează site-urile
www.rhapsodyofrealities.org

www.christembassy.org

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

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), 
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

Binecuvântări de nedescris prin Îngerul Mesager

Rapsodia Realităţilor este cu adevărat un Înger Mesager. De când 
am luat contact cu acest devoţional, viaţa mea a fost transformată 
radical, împreună cu slujirea pentru tinerii naţiunii mele. Astăzi 
sunt unul dintre traducătorii devoţionalului. Şi alţii pot primi acum 
binecuvântările de care eu am parte când studiez acest devoţional.  − 
L. Puarati; Insulele Solomon

Zidit prin Rapsodia Realităţilor

Studierea Rapsodiei Realităţilor mi-a schimbat viaţa. Cuvântul lui 
Dumnezeu din devoţional m-a zidit şi mi-a crescut cunoştinţa în ce 
priveşte Cuvântul lui Dumnezeu. Acum binecuvântez şi alţi oameni 
din comunitatea din care fac parte cu el. Vă mulţumesc, domnule 
Pastor Chris, pentru acest devoţional care a adus la cunoştinţa 
Regatului Tonga lucrarea Duhului Sfânt. ̶  F. Halasima; Tonga

Vindecarea şi restaurarea sunt posibile

Revelaţiile simple însă foarte profunde cuprinse în acest devoţional 
m-au binecuvântat atât pe mine, cât şi pe toţi ceilalţi din familie. Cu toţii 
sunt acum foarte entuziasmaţi să se trezească dimineaţa ca să studieze 
şi să se roage; sunt entuziasmaţi să Îl slujească pe Dumnezeu. Totodată, 
prin mesajele din acest devoţional, Dumnezeu a restaurat lucrarea mea; 
acum vindecările sunt o caracteristică a slujbelor noastre, şi membrii 
care plecaseră s-au întors. Dumnezeu să vă binecuvânteze nemăsurat, 
domnule Pastor Chris, pentru acest devoţional.  ̶  Pst. J. Fatiaki; Insulele 
Fiji

R
A

P
O

A
R

TE
 

A
LE

 
SL

A
V

EI



PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

DON’T STOP HERE!
7 THINGS THE HOLY SPIRIT WILL DO IN YOU

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

KEEPING YOUR HEALING
THE PROMISED LAND
RECREATING YOUR WORLD
RHAPSODY OF REALITIES DAILY DEVOTIONAL  

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
Cărţi disponibile de la editura

MAREA BRITANIE:  
 

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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

Tel.:+44 (0)1708 556 604


