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

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

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

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

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

                 - Pastor Chris Oyakhilome

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 743 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2016 a fost special redactată pentru 
a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te 
poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Pavel a înţeles mesajul făpturii noi (2 Corinteni 
5:17); observă că el nu a zis: „Dumnezeul meu 

va avea grijă de toate nevoile noastre...” El ştia că noua 
creaţie nu mai are nevoi sau lipsuri; făptura nouă nu are 
nevoie „să i se mai furnizeze” ceva; ea este furnizorul! 
În Romani 8:7 Biblia spune că suntem moştenitori ai lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Cristos. Având 
această înţelegere, Pavel le-a spus celor imaturi spiritual: 
„Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre…” 
(Filipeni 4:19, versiunea NTR).

Atunci când te maturizezi, vei realiza că în Cristos 
nu avem nici o trebuinţă neîmplinită. În Matei 6:33, 
Biblia spune: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu 
şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da 
pe deasupra.” Atunci când cauţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu, orice lucru bun pe care ţi l-ai dorit vreodată ţi 
se va da, fără să trebuiască să-l ceri. Nu trebuie să încerci 
să fii fericit, împlinit sau triumfător în viaţă; nu trebuie să 
urmăreşti lucrurile pe care le caută lumea: faimă, bani, 
recunoaştere, acceptare etc. Acestea îţi vor fi date pe 
deasupra.

Aceasta nu înseamnă că după ce ai căutat şi ai 
găsit Împărăţia lui Dumnezeu mai întâi, poţi merge apoi 

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele 
voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Cristos 

(Filipeni 4:19).

JOI

1
Fără lipsuri sau nevoi



| Proclamaţie
Declar că toate lucrurile sunt ale 
mele! Nu duc lipsă de nimic, pentru 
că Domnul este abundenţa mea; 
El mă paşte în păşuni verzi şi mă 
duce la ape de odihnă! Puterea Lui 
divină mi-a dat tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia. Slavă Numelui Său în veci 
de veci!

1 Corinteni 15:35-58
Proverbe 8-9

să cauţi alte lucruri; nu. Caută Împărăţia şi vei primi şi 
restul lucrurilor împreună cu ea. Poate zici: „Sigur că da, 
tocmai de aceea caut Împărăţia lui Dumnezeu.” Nu, nu 
mai căuta; deja ai găsit-o, dacă te-ai născut din nou; eşti 
deja în Împărăţia lui Dumnezeu şi Împărăţia Lui este în 
tine (Luca 17:21). Să ai Împărăţia Lui înseamnă să ai toate 
lucrurile. Slavă lui Dumnezeu!

Nu te uita la ceea ce consideri o nevoie; uită-te la 
ceea ce Dumnezeu ţi-a dăruit din belşug în Cristos. Ai fost 
chemat la părtăşie cu Fiul Lui, Isus Cristos (1 Corinteni 
1:9); aceasta înseamnă că ai fost adus în uniune, în 
parteneriat cu Isus Cristos, acum faci parte din familia 
Lui. Dacă acest lucru este adevărat (şi este), de ce anume 
ai mai putea avea nevoie în lumea aceasta? Afirmă 
Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta; El a spus că toate 
lucrurile sunt ale tale; declară acelaşi lucru, pentru că 
într-adevăr, nu este nimic din ceea ce ai nevoie care să 
nu-ţi fi fost dat deja în Cristos. Aleluia!

1 Tesaloniceni 2:10-20
Ieremia 18

2 Petru 1:3; Psalmul 34:10; 
1 Corinteni 3:21-22

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Este a noua lună a anului 2016 - „Anul extinderii.” 
Este posibil ca ceva să te fi tulburat şi să spui 

în inima ta: „Doamne, încă mai am obiective şi lucruri 
pe care vreau să le fac. Vreau să primesc mai mulţi bani 
pentru aceasta şi pentru aceea; de acum, anul se apropie 
de sfârşit.” Dacă Îl ai pe Dumnezeu, nu gândi în acest 
mod. Rămâi ancorat în eternitate. Trăieşte în eternitate. 
Gândeşte diferit. Nu intra în panică, încercând cumva 
să-L „presezi” pe Dumnezeu aşa cum fac oamenii fireşti. 
Trăieşte cu El în tărâmul Lui. Nu ceda în faţa nici unei 
presiuni.

Atunci când te afli sub presiune din cauza unui 
lucru pe care vrei să-l realizezi într-o anumită perioadă de 
timp, devii un sclav al timpului. Nu lăsa ca acest lucru să 
ţi se întâmple şi ţie. Timpul ar trebui să îţi slujească ţie. În 
Psalmul 37:4-5, Biblia spune: „Domnul să-ţi fie desfătarea, 
şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi 
soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra.” 

Nici un lucru nu este imposibil pentru Dumnezeu; El 
este Dumnezeul cel mare şi puternic. El a spus în Ieremia 
32:27: „Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeu oricărei făpturi. 
Este ceva de mirat din partea Mea?” Măreţia Lui nu poate fi 
descrisă în cuvinte. Puterea Lui este nelimitată. Încrede-te în 
El şi în abilităţile Lui. El poate face pentru tine într-o secundă 
ceea ce ţie ţi-ar fi luat ani întregi să obţii în mod normal. În 

VINERI

2

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o 
aşteaptă o mare răsplătire (Evrei 10:35).

Gândeşte diferit



această ultimă parte din an, poţi obţine tot ceea ce îţi doreşti 
de la El. Isus a spus în Ioan 16:24: „... cereţi şi veţi căpăta, 
pentru ca bucuria voastră să fie deplină.”

El vrea ca bucuria ta să fie deplină; prin urmare, 
păstrează-ţi credinţa activă, cere şi primeşte. Rămâi 
ferm pe poziţie, rămâi puternic. Crede şi continuă să 
rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu chiar şi în faţa opoziţiilor 
ameţitoare. Nu renunţa niciodată, deoarece credinţa 
câştigă întotdeauna.

1 Corinteni 16:1-24
Proverbe 10-11

1 Tesaloniceni 3:1-13
Ieremia 19-20

| Proclamaţie
Refuz să fiu sub presiune, deoarece 
Domnul este scăparea mea, iar eu 
arunc asupra Lui toate îngrijorările 
mele, trăind viaţa Sa care transcende 
orice lucru şi bucurându-mă de pace în 
bunăstare. Cărarea mea este ca lumina 
strălucitoare, a cărei strălucire merge 
mereu crescând până la miezul zilei. 
Domnul este destoinicia mea, locul 
meu de scăpare, gloria mea şi tăria 
mea; El este totul pentru mine. Aleluia!

Matei 6:31-32; Filipeni 4:6-7; 
Ioan 14:27
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Dumnezeu te iubeşte şi Lui Îi pasă de tine, 
indiferent de provocările şi dificultăţile cu care 

te confrunţi acum. Dorinţa Lui dintotdeauna a fost să te 
vadă că biruieşti şi trăieşti fericit în fiecare zi. Isus a spus: 
„... În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit 
lumea” (Ioan 16:33). Nu permite nimănui să te frustreze; 
antrenează-ţi credinţa. Vorbeşte cu tine însuţi şi spune-ţi: 
„De altă parte, ştiu că toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele meu” (vezi Romani 8:28).

Viaţa triumfătoare este a ta în Cristos Isus; refuză 
să te mulţumeşti cu mai puţin. Poate că lucrurile nu 
se întâmplă exact aşa cum te aşteptai, dar continuă să 
rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu. Nu accepta înfrângerea 
şi nu ceda în faţa bolii sau a altui lucru care îţi face rău. 
Nu spune: „Am fost infectat,” doar pentru că ai observat 
anumite simptome în trupul tău. Credinţa nu ia în calcul 
simptomele sau circumstanţele. Credinţa se bazează doar 
pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Simptomele sau diagnosticul doctorilor nu trebuie să 
îţi altereze proclamaţiile. Menţine Cuvântul lui Dumnezeu 
în gura ta. Nu contează cum te simţi sau cum arată extrasul 
tău de cont; acestea nu schimbă identitatea ta. Refuză să 
te laşi definit de circumstanţele tale. Lucrurile pe care le 
vezi cu ochii fizici sunt supuse schimbării. De aceea, mergi 

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele 
ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe 

când cele ce nu se văd sunt veşnice (2 Corinteni 4:18).

SÂMBĂTĂ

3
Dirijează-ţi credinţa pe făgaşul 

cel bun



prin credinţă. Credinţa ta este valuta forte cu care operezi 
şi, prin ea, nimic nu îţi este cu neputinţă.

Fiecare adversitate cu care te confrunţi este o 
oportunitate să experimentezi şi să manifeşti slava lui 
Dumnezeu: „Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, 
lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de 
slavă” (2 Corinteni 4:17). Indiferent de situaţiile prin care 
treci în viaţă, totul va acţiona spre binele tău, atâta timp cât 
nu priveşti la circumstanţe, ci la Cuvântul lui Dumnezeu. În 
Evrei 12:2 Biblia spune: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi 
Desăvârşirea credinţei noastre...”

El este Cel care îţi completează şi îţi perfecţionează 
credinţa; de aceea, nu renunţa niciodată. Nu spune: 
„Necazul a fost atât de greu, încât am renunţat.” 
Dimpotrivă, ia scutul credinţei, cu care vei stinge toate 
săgeţile arzătoare ale celui rău. Credinţa ta este un scut, 
foloseşte-l!

2 Corinteni 1:1-2:4
Proverbe 12-13

1 Tesaloniceni 4:1-8
Ieremia 21

| Proclamaţie
Binecuvântat să fie Dumnezeu 
care îmi dă victorie prin Domnul 
nostru Isus Cristos şi care m-a făcut 
mai mult decât biruitor! Trăiesc 
triumfând astăzi şi în fiecare zi, 
împlinind visul lui Dumnezeu şi 
slăvind Numele Său. Aleluia!

Iacov 2:17-22; 
Romani 4:17-21

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Versetul tematic stipulează poziţia pe care o ai 
acum în prezenţa lui Dumnezeu. Tu eşti localizat 

acolo acum. Ai fost transferat din domeniul întunericului 
în Împărăţia Fiului iubit al lui Dumnezeu. Acesta este locul 
în care trăieşti şi acesta este punctul de vedere din care 
ar trebui să priveşti toate lucrurile în viaţă. Tu nu eşti slab 
sau sărac. Eşti bogat, ai din belşug în toate domeniile (2 
Corinteni 9:8); El ţi-a dat deja tot ce vei avea vreodată 
nevoie în ce priveşte viaţa şi evlavia (2 Petru 1:3).

Tu eşti un succes şi mergi din slavă în slavă. Priveşte 
slava lui Dumnezeu din viaţa ta şi refuză să priveşti lucrurile 
din orice altă perspectivă. Biblia spune: „Lucruri pline de 
slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu” 
(Psalmul 87:3). Trăieşte în realitatea identităţii tale în 
Cristos. Cuvântul lui Dumnezeu este lumină; foloseşte 
această lumină a Sa pentru a vedea lucrurile glorioase pe 
care le-a spus El despre tine.

Atunci când ţi se face o radiografie, razele X nu au 
nici o consideraţie pentru ceea ce este amplasat între ele 
şi obiectul ţintă; merg direct la oasele tale. În acelaşi fel, 
Cuvântul lui Dumnezeu este direcţionat către duhul uman. 
Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu îţi spune ceva, este 
în conformitate cu lumina Lui, cu modul în care El vede 
lucrurile. De exemplu, în pasajul din Apocalipsa 2:9, Isus îi 
spune bisericii din Smirna: „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta 

DUMINICĂ

4
Priveşte prin lumina Lui

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a 
strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui (Coloseni 1:13).



(dar eşti bogat)...” Poate că oamenii din acea biserică trăiau 
în lipsă, însă Isus a spus că erau bogaţi.

Poate citeşti aceste rânduri şi ai datorii, însă dacă 
eşti copilul lui Dumnezeu, tu eşti bogat. Exact aşa te vede 
Dumnezeu în Cuvântul Său – bogat! Tot timpul în care L-ai 
aşteptat să „facă ceva” ca să îţi poţi plăti chiria, El te aştepta 
de fapt să te ridici şi să realizezi cine eşti. El nu consideră că 
eşti sărac sau falit, pentru că atunci când te priveşte, El vede 
un moştenitor al lui Dumnezeu, un comoştenitor cu Cristos 
(Romani 8:17), un posesor al tuturor lucrurilor (1 Corinteni 
3:21).

Priveşte prin lumina Sa şi vei descoperi că ceea ce 
considerai că este un impediment, de fapt, nu are nici un 
fundament. Priveşte prin lumina Sa şi întotdeauna vei avea 
pace, pentru că vei vedea doar soluţii şi victorii inevitabile. 
Aleluia!

2 Corinteni 2:5-3:6
Proverbe 14-15

1 Tesaloniceni 4:9-18
Ieremia 22

| Proclamaţie
Eu sunt în lumina lui Dumnezeu şi 
privesc prin această lumină! Eu sunt 
ce spune El că sunt, am ce spune El 
că am şi pot ce spune El că pot. El 
mi-a dat toate lucrurile fără plată, 
ca să mă bucur de ele. Iar eu trăiesc 
într-un loc de odihnă, ştiind că sunt 
comoştenitor cu Cristos.

Iona 2:8; 2 Corinteni 4:18; 
Psalmul 36:9
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Dacă tu crezi cu adevărat că Isus a murit ca să 
te salveze, atunci trebuie să trăieşti continuu 

pentru slava Sa şi trebuie să îi conduci şi pe alţii la 
mântuire. Trăim în zilele din urmă şi timpul este scurt. Nu 
mai este loc de apatie; trebuie să predici Evanghelia acum 
mai mult ca oricând. Da, există momente, ocazii şi locuri în 
care trebuie să predicăm Evanghelia cu mult tact, însă nu 
ar trebui niciodată să ne pierdem încrederea în Cristos şi 
îndrăzneala de a proclama public domnia Sa.

Noi suntem partenerii Săi, lucrând împreună 
să-i câştigăm pe cei pierduţi, să aducem fiecare om la 
mântuirea în Cristos. Aceasta este responsabilitatea noastră 
primordială în calitate de creştini. Apostolii au trăit pentru 
această cauză. Mulţi au suferit persecuţii severe şi chiar şi-
au pierdut viaţa pentru predicarea Evangheliei. Şi astăzi sunt 
creştini persecutaţi, dar rămân fermi în credinţă. Vesteşte 
Evanghelia cu îndrăzneală. Nu te teme şi nu te lăsa intimidat 
astfel încât să nu mai spui ceea ce crezi.

La locul tău de muncă, în şcoala ta, în mediul tău 
de afaceri, pe proprietatea ta şi în vecinătate fii cunoscut 
ca un ambasador al lui Cristos; fii o lumină incandescentă, 
strălucitoare. Chiar şi atunci când eşti dispreţuit sau vorbit 
de rău pentru că predici Evanghelia, continuă să o faci, 
pentru că adversarii tăi nu contează; ei nu sunt un factor 

Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai 
trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat 

pentru ei (2 Corinteni 5:15).

LUNI

5
Trăieşte pentru slava Lui



pe care trebuie să-l iei în calcul. Nimeni şi nimic nu îţi poate 
face vreun rău, pentru că Isus Cristos este viaţa ta; El este 
apărarea ta. El te-a trimis şi de aceea Se va asigura că tu vei 
triumfa întotdeauna în faţa oricărei adversităţi.

Dedică-ţi viaţa câştigării altora pentru Evanghelie. 
Continuă să influenţezi şi să schimbi lumea ta în mod 
pozitiv prin puterea lui Dumnezeu care acţionează în tine. 
Continuă să înfrumuseţezi viaţa celor din jur cu Cuvântul lui 
Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Acesta este modul 
în care trebuie să trăieşti pentru Domnul şi aşa se poate 
manifesta slava Sa în şi prin tine.

2 Corinteni 3:7-4:18
Proverbe 16-17

1 Tesaloniceni 5:1-11
Ieremia 23

Matei 28:19-20; 2 Timotei 4:5 ;
Faptele apostolilor 18:9-11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
mi-ai dat oportunitatea şi abilitatea 
de a-i influenţa pe cei din lumea 
mea cu Evanghelia. Tot ce sunt şi 
tot ce am este pentru extinderea 
Împărăţiei Tale. Îţi mulţumesc pentru 
binecuvântările Tale extraordinare 
din viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru 
tăria şi pentru îndrăzneala pe care mi 
le-ai dat de a proclama Evanghelia cu 
putere, în Numele lui Isus. Amin!
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Neprihănirea este un dar de la Dumnezeu; nu 
eşti calificat pentru ea. Atunci când te-ai născut 

din nou, te-ai născut neprihănit, cu natura lui Dumnezeu – 
natura neprihănirii.

Religia ne învaţă că dacă un om trăieşte drept, 
Dumnezeu îl va clasa în rândul celor neprihăniţi, însă nu 
este adevărat. Este o contradicţie. Nimeni nu poate trăi în 
neprihănire înainte să fie făcut neprihănit de Dumnezeu. 
Neprihănirea lui Dumnezeu în duhul tău este ceea ce îţi dă 
abilitatea de a trăi drept.

De aceea, în creştinism, Dumnezeu te face neprihănit, 
înainte să aştepte de la tine să trăieşti drept. Biblia spune 
că Isus Cristos a murit pentru greşelile noastre şi a fost 
înviat pentru justificarea noastră (Romani 4:25, versiunea 
Fidela). A justifica înseamnă a declara neprihănit. Când un 
om Îl primeşte pe Cristos, el primeşte o viaţă nouă, ca şi 
cum nu ar fi existat înainte: devine o nouă creaţie în Cristos 
(2 Corinteni 5:17).

Această viaţă nouă nu este caracterizată de păcat. 
Această viaţă nouă este superioară păcatului, diavolului, 
morţii şi iadului. Această viaţă nouă este viaţa neprihănirii; 
acum poţi trăi o viaţă dreaptă. Un om păcătuieşte din 
cauza naturii lui păcătoase. 

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El 

(2 Corinteni 5:21).

Neprihănirea Lui în duhul tău

MARȚI
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Însă acea natură este înlocuită de natura neprihănirii 
lui Dumnezeu atunci când omul este născut din nou.

Atunci când eşti născut din nou, păcatul nu mai are 
stăpânire asupra ta; devine natural pentru tine să trăieşti 
drept şi să împlineşti voia Tatălui, pentru că neprihănirea 
Lui este în duhul tău.

2 Corinteni 5:1-6:2
Proverbe 18-19

1 Tesaloniceni 5:12-28
Ieremia 24

Romani 3:20-22; 
Romani 5:17

| Proclamaţie
Am fost răstignit împreună cu Cristos 
şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte 
în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum 
în trup, o trăiesc prin credinţa în Fiul 
lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat 
pe Sine pentru mine. Neprihănirea 
Lui în duhul meu este exprimată în 
exterior; pentru mine este natural 
să trăiesc drept şi să împlinesc voia 
Tatălui, datorită neprihănirii Lui din 
duhul meu.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Uneori, întrebi unii creştini la ce biserică merg 
şi ei răspund: „Nu aparţin niciunei biserici. 

Am părtăşie oriunde vreau să am; oriunde mă călăuzeşte 
Duhul.” Este trist să auzi aceasta. Asemenea mod de a 
gândi arată instabilitate şi imaturitate spirituală. Orice 
creştin care spune că nu crede în apartenenţa la o biserică 
locală, greşeşte şi se află sub influenţa lui Satan. 
 

Scriptura ne sfătuieşte clar să nu părăsim adunarea 
sfinţilor – întâlnirile de la biserica noastră: „Să nu părăsim 
adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm 
unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se 
apropie” (Evrei 10:25). Sunt zilele din urmă, iar versetul 
tematic spune că oamenii vor lua aminte la „duhuri 
amăgitoare şi la învăţături ale demonilor.” 

Unii cred că „duhurile amăgitoare” sunt duhuri care 
atrag bărbaţii şi femeile în dorinţe desfrânate, însă conform 
Scripturii, „duhurile înşelătoare” sunt duhuri care încearcă 
să distragă oamenii de la Evanghelie, îndepărtându-i de 
adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.

Aceste duhuri acţionează în anumiţi oameni care 
merg şi-i înşeală pe alţii, spunându-le că nu trebuie să fie 
membrii unei biserici locale pentru a-L sluji pe Dumnezeu. 

Dar Duhul spune lămurit că, în timpurile din urmă, 
unii se vor depărta de credinţă, luând aminte la duhuri 

amăgitoare şi la învăţături ale demonilor (1 Timotei 4:1, 
versiunea GBV). 

Trebuie să faci parte dintr-o 
biserică locală

MIERCURI
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Unii chiar au scris cărţi inspirate de Satan pentru a 
convinge creştinii să nu aparţină niciunei biserici sau să-i 
atragă spre alte evanghelii.

Prin urmare, feriţi-vă de ei; fiţi înţelepţi. Chiar şi 
în regiuni unde mesajul Evangheliei întâmpină ostilitate, 
creştinii tot găsesc timp şi oportunităţi să se întâlnească. 
Biserica este stâlpul şi temelia adevărului; este locul unde 
eşti învăţat adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu care te edifică 
în viaţă.

Studiul biblic personal şi rugăciunea sunt foarte 
sănătoase şi trebuie să fie îmbrăţişate de toţi creştinii, însă 
nu trebuie să înlocuiască închinarea corporativă – strângerea 
noastră laolaltă. Trebuie să fii în casa lui Dumnezeu pentru 
a auzi Cuvântul Lui, pentru a creşte spiritual şi pentru a 
participa efectiv în lucrarea şi în slujirea bisericii.

2 Corinteni 6:3-7:1
Proverbe 20-21

2 Tesaloniceni 1:1-12
Ieremia 25

Faptele apostolilor 9:31; Evrei 10:25;
Faptele apostolilor 2:41-47

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a avea părtăşie cu 
Tine şi cu alţi credincioşi şi pentru harul 
de a fi dedicat activităţilor spirituale 
organizate de biserica noastră locală. 
Sunt binecuvântat să mă împărtăşesc 
din ungerea corporativă care îmi 
transformă viaţa şi mă face mai 
eficient în slujba 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



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

Realităţilor) pe KingsChat

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

Îmbunătăţeşte-ţi experienţa pe care o ai pe KingsChat, 
urmărind pagina RHAPSODY OF REALITIES SUPERUSER. 
Vei fi inspirat, pe măsură ce vei primi în mod regulat 
postările şi ultimele noutăţi cu privire la:

• Răspândirea şi influenţa Îngerului Mesager în 
întreaga lume

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

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

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

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

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

Felicitări! De acum urmăreşti pagina Rapsodiei Realităţilor.

Rapsodia Realitaților
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Dumnezeu ne-a ales dinainte de întemeierea 
lumii să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui în 

dragoste şi ne-a predestinat să fim acceptaţi în prezenţa 
Lui. Acesta este rezultatul neprihănirii Lui în duhul nostru; 
putem sta cu îndrăzneală în prezenţa lui Dumnezeu, fără 
vină, inferioritate sau condamnare.

Indiferent unde ai fost, ce ai făcut sau cât de adânc 
ai coborât în valea păcatului, eşti acceptat în Isus Cristos. 
Nu trebuie să fugi de Dumnezeu din cauza păcatelor tale. 
Imaginează-ţi invitaţia Lui din în Isaia 1:18; El a spus: „Veniţi 
să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre 
cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii 
ca purpura, se vor face ca lâna.” El nu este supărat pe tine. 
Supune-te neprihănirii Lui. Îmbrăţişează dragostea Lui. 
Încredinţează-I viaţa ta şi El o va face glorioasă. 

Acum că eşti născut din nou, eşti în Cristos; El deja 
te-a acceptat; eşti în El. Trăieşti în prezenţa Lui. În prezenţa 
Lui eşti liber; nu ai de ce să te temi; eşti liber să te exprimi şi 
să fii tu însuţi. Eşti liber să acţionezi şi să trăieşti pentru El. 

Unii oameni încă trăiesc cu speranţa că Dumnezeu 
îi va accepta în baza faptelor lor bune. Însă aceasta nu va 

După cum ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii, 
ca să fim sfinţi şi ireproşabili înaintea Lui în dragoste, 

predestinându-ne pentru adopţia copiilor prin Isus Cristos, 
pentru El însuşi, conform bunei plăceri a voii Sale, pentru 

lauda gloriei harului Său în care ne-a făcut acceptaţi în cel 
Preaiubit (Efeseni 1:4-6, versiunea Fidela).

Acceptat şi iubit

JOI
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funcţiona! Biblia spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, 
prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 
2:8-9). În plus, Galateni 2:16 spune: „... pentru că nimeni nu 
va fi socotit neprihănit prin faptele legii”; aceasta înseamnă 
acceptat şi declarat drept înaintea lui Dumnezeu!

Nu trebuie să te simţi nesigur în umblarea ta cu 
Dumnezeu. Fii îndrăzneţ, plin de încredere şi bucuros că Îi 
aparţii Lui şi că El te-a adus în uniune cu El. Aleluia!

2 Corinteni 7:2-16
Proverbe 22-23

2 Tesaloniceni 2:1-10
Ieremia 26

1 Ioan 5:14-15; Psalmul 4:3-5; 
Coloseni 4:2

| Rugaciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai ales înainte de întemeierea 
lumii ca să fiu sfânt, fără pată şi 
acceptat în prezenţa ta, după buna 
plăcere a voii tale. Funcţionez în 
conştientizarea şi în îndrăzneala că 
sunt justificat şi că sunt împăcat cu 
Tine, bucurându-mă de o unitate 
indestructibilă cu Tine, pentru 
lauda şi slava harului Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu trebuie să te rogi: „O, Doamne, fă-mă puternic; 
ajută-mă să rezist tentaţiilor; ajută-mă să mă 

împotrivesc diavolului.” O asemenea rugăciune nu are 
rost, deoarece El deja ţi-a spus ce trebuie să faci pentru a 
te împotrivi: „Îmbracă-te cu toată armura lui Dumnezeu...” 
Cu armura pe tine, vei fi capabil să stai în picioare şi să 
rezişti atacurilor violente ale inamicului; nu vei ceda fricii, 
indiferent ce se întâmplă în jurul tău.

Însă, dacă nu îţi pui armura, indiferent cât de intensiv 
te rogi, nu va funcţiona. Instrucţiunea este să îţi pui „toată 
armura lui Dumnezeu,” nu doar o parte. De asemenea, 
observă că nu spune: „ca să poţi fi în stare să te împotriveşti 
puterilor diavolului”; aceasta deoarece diavolul nu este un 
factor; el nu are putere. Făptura nouă îi este superioară. 
Motivul pentru care trebuie să îţi pui armura lui Dumnezeu 
este pentru a te împotrivi „uneltirilor diavolului.” 

Cuvântul uneltiri din versetul tematic provine din 
traducerea din original a termenului grecesc „methodeia,” 
de unde a fost preluat şi cuvântul „metodă.” Se referă 
la imitaţiile, stratagemele, schemele şi manipulările 
diavolului. Atunci când eşti echipat cu întreaga armură a 
lui Dumnezeu, vei avea abilitatea să învingi şi să împiedici 
stratagemele şi mecanismele înşelătoare ale lui Satan.

Există oameni care nu sunt în stare să ţină piept 
problemelor atunci când acestea apar; viaţa devine 

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi 
ţine piept împotriva uneltirilor diavolului (Efeseni 6:11).

Fii ofensiv faţă de Satan

VINERI
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mizerabilă pentru ei. Tu nu fi astfel. Biblia ne spune să 
rămânem în picioare, după ce vom fi biruit totul (Efeseni 
6:13); cu alte cuvinte, rezistă până la sfârşit. Nu accepta 
înfrângerea; nu renunţa. Alungă-l pe cel rău. El nu va putea 
să îţi reziste; împotriveşte-te diavolului şi el va pleca de la 
tine. Cum i te împotriveşti? Rostind Cuvântul Domnului. 
Cuvântul lui Dumnezeu este o parte a armurii tale numită 
Sabia Duhului. Foloseşte-l împreună cu restul armurii 
pentru a-l ţine pe Satan acolo unde îi este locul – sub 
picioarele tale!

2 Corinteni 8-9
Proverbe 24-26

2 Tesaloniceni 2:11-17
Ieremia 27

Psalmul 37:39; 2 
Corinteni 4:16-18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
instrucţiunile din Cuvântul Tău; 
ele sunt viaţă pentru mine. Sunt 
echipat complet cu întreaga armură 
a lui Dumnezeu, neclintit, neabătut, 
adânc înrădăcinat şi ferm în faţa 
circumstanţelor nefavorabile. Eu 
zădărnicesc uneltirile, tacticile, 
manipulările şi strategiile diavolului 
cu scutul credinţei mele, 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 experimentează inadvertenţe 
între ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu şi 

experienţa lor de viaţă. De exemplu, ei au citit şi au crezut 
versetul tematic, însă s-au confruntat cu boli succesive şi 
acum se întreabă: „Ce ar trebui să fac şi nu fac?”

O distinsă doamnă mi-a pus o întrebare similară, 
atrăgându-mi atenţia la pasajul biblic din 2 Corinteni 8:9 care 
spune că Isus a fost făcut sărac pentru ca noi să fim bogaţi. 
Apoi m-a întrebat: „Dacă este adevărat, atunci de ce atât de 
mulţi creştini sunt încă săraci?” Ea dorea să ştie ce se poate 
face pentru ca acel verset să devină real în viaţa lor.

Iată ce trebuie să ştii: atunci când te-ai născut din 
nou, ai fost adus într-o viaţă de bunăstare absolută, de 
sănătate deplină, de putere şi de victorie; aceasta deja s-a 
întâmplat. Dacă te bucuri sau nu de aceste urmări, este 
responsabilitatea ta. Biblia spune: „... duceţi până la capăt 
mântuirea voastră...” (Filipeni 2:12); înseamnă că tu trebuie 
să trăieşti Cuvântul mântuirii. Acţionează conform Cuvântului 
lui Dumnezeu. În creştinism, noi împlinim Cuvântul lui 
Dumnezeu; îl practicăm. Trebuie să personalizezi Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să acţionezi în conformitate.

Tu trebuie să faci real Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa 
ta. Tu eşti cel care trebuie să supună circumstanţele din jur. 
Tu eşti cel care trebuie să învingă forţele ostile şi simptomele 

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

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

Trecerea de la „a considera” la „a 
crede”

SÂMBĂTĂ
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care încearcă să te atace. Tu eşti cel care trebuie să utilizeze 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a efectua schimbări.

Lucrurile nu se vor schimba de la sine; nu se vor 
schimba doar pentru că tu consideri că aşa va fi. Nu este 
destul să consideri; pentru a avea schimbarea de care ai 
nevoie în orice domeniu al vieţii tale, trebuie să treci de la 
simpla considerare la credinţă! Trebuie să te lupţi lupta cea 
bună a credinţei. A duce lupta credinţei înseamnă să trăieşti 
în mod deliberat viaţa Cuvântului lui Dumnezeu, indiferent de 
circumstanţele din jurul tău şi de ceea ce îţi spun simţurile 
tale. Înseamnă să persişti în Cuvântul lui Dumnezeu şi să te ţii 
strâns de el, ca fiind singura realitate existentă.

2 Corinteni 10:1-18
Proverbe 27-28

2 Tesaloniceni 3:1-10
Ieremia 28

Evrei 10:23; Evrei 11:1; 
Romani 4:19-20

| Proclamatie
Eu experimentez realitatea Cuvântului 
lui Dumnezeu pe măsură ce trăiesc în 
el şi meditez asupra lui. Eu progresez, 
iar circumstanţele se supun realităţii 
Cuvântului lui Dumnezeu spre binele 
meu. Cuvântul lui Dumnezeu are 
întâietate în viaţa mea şi produce 
în mod continuu în mine lucrurile 
despre care vorbeşte, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cel mai bun lucru care ţi se poate întâmpla 
vreodată nu este doar să Îl întâlneşti şi să Îl 

cunoşti pe Isus Cristos, ci să-L laşi pe El să Se şi manifeste 
în viaţa ta. Dacă astăzi trupul tău este bolnav, ai nevoie de 
manifestarea lui Cristos în acea parte a trupului tău. Biblia 
spune: „... Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească 
lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8). Când El Se arată sau Se 
manifestă în viaţa ta, tot ce nu vine de la Dumnezeu va 
pleca de la tine.

Atunci când Cristos Se manifestă în viaţa unui 
păcătos, puterea păcatului este zdrobită şi este instaurată 
neprihănirea. Când El Se manifestă în viaţa unui om înrobit, 
lanţurile sunt frânte, iar omul este eliberat. Cristos este 
răspunsul. El este împlinirea tuturor nevoilor tale. Cristos 
este totul. Cristos în tine este nădejdea slavei (Coloseni 
1:27). Lasă-L să Se manifeste în tine – în duh, în suflet şi în 
trup. Supune-ţi voia şi emoţiile lui Cristos şi Cuvântului Său; 
astfel vei nutri gândurile lui Dumnezeu, vei avea emoţiile lui 
Dumnezeu şi vei împlini voia lui Dumnezeu. 

Cristos Se poate manifesta şi în trupul tău fizic. După 
cum ştii, cineva se poate naşte din nou şi încă să fie orb, 
şchiop, bolnav sau să sufere de alte afecţiuni ale trupului. 
Însă dacă Îi permiţi lui Cristos să Se manifeste în trupul 
tău, vei fi nu doar vindecat, ci El îţi va vitaliza trupul şi îl va 

Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este 
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: 

Cristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

Lasă-L pe Cristos să Se manifeste 
în tine

DUMINICĂ
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menţine imun faţă de boli, infirmităţi sau maladii. El te va 
menţine în sănătate divină.

În Ioan 14:21, Domnul Isus spune: „Cine are poruncile 
Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi 
iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Acesta 
este lucrul de care ai nevoie: să Îi permiţi să ţi Se arate şi să 
Se manifeste în tine. Tu ai nevoie nu doar de vindecare, ci de 
Vindecătorul însuşi. 

Aşadar, predă-I Lui întreaga ta fiinţă (duh, suflet şi 
trup), iar viaţa ta va fi plină de slavă. Aleluia!

2 Corinteni 11:1-15
Proverbe 29-31

2 Tesaloniceni 3:11-18
Ieremia 29

1 Ioan 1:1-2; Ioan 14:23; 
Romani 8:10

| Proclamaţie
Cristos este viu în mine; viaţa Lui 
divină este manifestată în fiecare 
fibră a fiinţei mele în duh, în suflet 
şi în trup. El m-a făcut un campion 
pentru eternitate. El este viaţa 
mea; în El trăiesc, mă mişc şi îmi 
am fiinţa. El m-a făcut o minune. 
Slavă lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel a considerat propovăduirea 
Evangheliei ca fiind o responsabilitate personală. 

Pentru el, răspândirea Evangheliei era o datorie sacră. El 
a afirmat acest lucru când a spus: „potrivit cu Evanghelia 
slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată 
mie” (1 Timotei 1:11). În 1 Corinteni 9:6, el a spus: „Dacă 
vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, 
căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc 
Evanghelia!”

Din nou, în 1 Timotei 1:12, el a declarat: „... Îi 
mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a 
întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în 
slujba Lui.” Pavel era pe deplin convins de Evanghelie. El ştia 
că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
tuturor oamenilor şi o predica plin de înflăcărare. Nimeni 
şi nimic nu îl putea împiedica să predice. Cu toate că a 
întâmpinat foarte multe împotriviri când predica Evanghelia, 
el nu s-a lăsat descurajat. 

Chiar şi atunci când Duhul Sfânt l-a anunţat în mod 
explicit că avea să întâmpine multe suferinţe şi că avea să 
fie încarcerat dacă va merge la Ierusalim să predice (Faptele 
apostolilor 20:23), Pavel a rămas ferm pe poziţie şi s-a 

Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-
ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie 
calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, 

ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu (Faptele 
apostolilor 20:24).

Continuă alergarea cu bucurie 
până la finalul glorios

LUNI
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concentrat asupra scopului său. Răspunsul lui a fost: „Dar 
niciunul dintre aceste lucruri nu mă mişcă, nici nu consider 
a mea viaţă de preţ pentru mine însumi, aşa încât să îmi 
termin alergarea cu bucurie şi serviciul pe care l-am primit 
de la Domnul Isus, să adeveresc Evanghelia harului lui 
Dumnezeu” (Faptele apostolilor 20:24, versiunea Fidela).

Pavel a fost un apostol activ în slujba Evangheliei; el 
a predicat-o cu preţul vieţii lui, fiind hotărât să îşi termine 
alergarea cu bucurie. Aceasta ar trebui sa fie şi atitudinea ta. 
Nu te lăsa niciodată influenţat de dificultăţile pe care le-ai 
putea întâmpina în predicarea Evangheliei. Dumnezeu ştia 
dinainte că vei întâmpina aceste provocări, aşa că nici una 
dintre ele nu te poate înfrânge dacă rămâi ferm pe poziţie 
şi nu renunţi.

Aminteşte-ţi întotdeauna că Dumnezeu te-a socotit 
credincios şi ţi-a încredinţat slujba răspândirii Evangheliei. El 
crede în tine. Aşadar, fii ca apostolul Pavel, nu lăsa nimic să 
te oprească. Fii hotărât să îţi continui alergarea cu bucurie, 
până la finalul glorios.

2 Corinteni 11:16-33
Eclesiastul 1-2

1 Timotei 1:1-7
Ieremia 30

Marcu 16:15; Iosua 23:6; 
Faptele apostolilor 18:9-11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că îmi dai energia de a face lucrarea 
Împărăţiei Tale. Rămân neînfricat, 
neclintit şi întotdeauna bucuros 
pentru lucrarea pe care mi-ai pus-o 
înainte. Fructific Cuvântul Tău şi 
binecuvântările Duhului Sfânt prin care 
sunt antrenat şi întărit pentru o viaţă 
continuă de victorie, de promovare şi 
de măreţie, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Înainte de venirea lui Cristos, toţi oamenii se aflau 
sub blestemul păcatului şi, prin urmare, erau 

supuşi lui Satan, condamnării, bolii, maladiei, sărăciei şi 
viciilor. Înainte de căderea în păcat, Adam trăia în prezenţa 
lui Dumnezeu. Prezenţa lui Dumnezeu era lumina lui; 
el umbla în prezenţa Domnului. Această conexiune sau 
relaţie era slava.

Cu toate acestea, el a fost îndepărtat de la acea 
slavă când a ascultat de Satan şi a păcătuit împotriva 
lui Dumnezeu. El a murit din punct de vedere spiritual. 
Moartea spirituală este separarea de Dumnezeu. Aşadar, 
prin păcatul lui Adam, toţi oamenii au murit şi au fost 
separaţi de prezenţa şi de slava lui Dumnezeu. Acum, în 
Cristos, oricine se naşte din nou este înviat şi restaurat în 
relaţia cu Dumnezeu Tatăl. În pasajul biblic din Romani 5:19 
aflăm că, după cum toţi oamenii au fost făcuţi păcătoşi de 
neascultarea lui Avraam, tot aşa, prin ascultarea lui Cristos, 
noi am fost socotiţi neprihăniţi.

Noi nu mai suntem separaţi de viaţa lui Dumnezeu. 
Prin naşterea din nou, Cristos Şi-a stabilit sediul în inima 
noastră. Cristos nu mai este doar lângă tine sau cu tine, ci 
El este în tine: „... Cristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 
1:27). Slava care a fost pierdută de Adam a fost restaurată 
în Cristos. Noi am fost glorificaţi în Cristos. Aleluia! Slava 
de acum este chiar mai mare decât cea pe care o avea 
Adam în grădina Eden. Este mai mare decât cea din Vechiul 

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu 
(Romani 3:23).

Slava minunată

MARȚI
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Testament. În Isus Cristos, slava noastră „... o întrece cu 
mult” (2 Corinteni 3:10), fiind „slava minunată” (2 Petru 
1:17).

În grădină, Adam şi Eva au auzit vocea Domnului 
umblând. În ceea ce ne priveşte însă, prezenţa lui 
Dumnezeu nu este doar o voce care umblă în jurul nostru; 
acea voce este în tine şi în mine. Tu găzduieşti slava lui 
Dumnezeu. El trăieşte în tine – în fiecare fibră a fiinţei tale, 
în fiecare celulă a sângelui tău şi în fiecare os al trupului 
tău. Este slava minunată. Aleluia!

2 Corinteni 12:1-21
Eclesiastul 3-5

1 Timotei 1:8-14
Ieremia 31

2 Corinteni 6:16; Romani 8:30; 
2 Petru 1:3

| Proclamaţie
Viaţa mea este manifestarea 
frumuseţii, strălucirii şi excelenţei lui 
Dumnezeu, deoarece Cristos este în 
mine. Prin urmare, boala, maladia şi 
infirmităţile nu mai au loc în trupul 
meu. Eu sunt atât purtătorul cât 
şi strălucirea slavei minunate a lui 
Dumnezeu şi eu demonstrez în mod 
continuu virtuţile, splendoarea şi 
perfecţiunile Împărăţiei noastre 
glorioase, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii oameni scot întotdeauna în evidenţă 
lucrurile care merg rău şi niciodată nu văd nimic 

bun nicăieri. Ei ştiu toate lucrurile rele care se întâmplă 
şi se grăbesc să răspândească bârfe, minciuni şi informaţii 
negative. Aceşti oameni ajung să aibă o viaţă nefericită, 
deoarece ei sunt incapabili să vadă sau să celebreze 
lucrurile bune care se întâmplă.

Pe de altă parte, există oameni care se gândesc şi se 
preocupă întotdeauna de lucrurile bune. Ei văd partea bună 
a oricărui lucru. Indiferent despre ce este vorba, ei caută 
şi celebrează binele. Ei dau întotdeauna dovadă de bună-
credinţă, nu fiindcă sunt naivi, ci fiindcă au o personalitate de 
excelenţă. Acesta este modul în care Dumnezeu Se aşteaptă 
să trăieşti. Biblia spune că pământul este plin de bunătatea 
Domnului. Aceasta este tot ceea ce ar trebui să vezi şi tu – 
numai lucruri bune.

Oamenii care umblă după bârfe şi după veşti rele şi care 
nu văd decât partea negativă a lucrurilor nu pot progresa prea 
mult în viaţă: lucrurile lor de valoare încep să se deprecieze şi 
toţi cei care vor să progreseze îi evită. Oamenii de succes nu 
vor să fie în preajma celor negativişti, ci îi evită. Biblia spune: 
„După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia 
altui om” (Proverbe 27:17).

Reciteşte ultima parte a versetului nostru tematic; 
spune: „... bunătatea Domnului umple pământul” (Psalmul 

El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului 
umple pământul (Psalmul 33:5).

Remarcă numai binele

MIERCURI
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33:5). Alege să remarci slava şi bunătatea lui Dumnezeu în 
lumea ta. Într-adevăr, Biblia spune că locurile dosnice din 
ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari (Psalmul 74:20), însă 
aceasta nu schimbă faptul că pământul este plin de bunătatea 
lui Dumnezeu. Nu te îngrijora cu privire la rapoartele negative 
atât de mult încât acestea să producă în tine o reacţie negativă; 
fii entuziasmat de bunătatea lui Dumnezeu. Adevărul este că 
dacă vezi şi cauţi doar bunătatea lui Dumnezeu, acesta este 
singurul lucru pe care îl vei experimenta.

2 Corinteni 13:1-14
Eclesiastul 6-8

1 Timotei 1:15-20
Ieremia 32

Iov 22:29; Isaia 1:19; 
2 Cronici 6:41

| Rugăciune
Pământul este plin de bunătatea 
lui Dumnezeu; prin urmare, eu 
văd şi experimentez doar lucruri 
bune. Viaţa mea este o manifestare 
zilnică a slavei şi a frumuseţii 
lui Dumnezeu, pe măsură ce 
mă gândesc la bunătatea Lui, 
acceptând şi celebrând excelenţa 
Lui pe care o văd în jurul meu, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

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

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

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

        Campania „Biblia cu 
comentarii din Rapsodia 
Realităţilor – PROIECTUL     

                          FIECARE” 
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Dumnezeu are un plan pentru viaţa ta şi un 
destin pe care El l-a creat ca tu să îl împlineşti. 

Unii oameni nu sunt conştienţi de acest lucru şi, prin 
urmare, viaţa lor este seacă. Alţii nu cred că Dumnezeu 
ar putea avea un plan pentru ei, însă de ce nu ar avea? El 
te-a creat! Descoperă planul Lui pentru tine şi umblă în 
lumina lui!

Duhul lui Dumnezeu este în tine pentru a te zidi, 
a te întări şi a te conduce pe calea destinului tău divin. 
Predă-I fiinţa ta în întregime şi permite-I să Îşi împlinească 
lucrarea în viaţa ta. Tu nu poţi face aceasta de unul 
singur, ci ai nevoie ca El să te ajute. Isus a spus: „Dar, 
când va veni Acela, Duhul adevărului, El vă va călăuzi în 
tot adevărul; pentru că nu va vorbi de la Sine Însuşi, ci 
va vorbi ce va auzi şi vă va face cunoscut cele viitoare” 
(Ioan 16:13, versiunea GBV).

Duhul Sfânt îţi cunoaşte viitorul, ştie totul cu privire 
la viaţa ta, iar bucuria Lui este să te ajute să îţi descoperi 
scopul pe care îl ai în Dumnezeu, pentru a-ţi putea 
îndeplini destinul în El. El te-a creat pentru a-I aduce 
slavă. Aşadar, trăieşte pentru El. Studiază Cuvântul Lui şi 
menţine permanent părtăşia cu Duhul Sfânt în rugăciune. 
Fii eficient în biserica ta şi, pe măsură ce vei face aceste 
lucruri, îţi vei descoperi scopul specific pe care îl ai în El, 

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 (Ieremia 29:11).

Descoperă planurile Lui pentru tine

JOI
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cum să trăieşti şi cum să te bucuri de viaţa bună pe care 
El a pregătit-o mai dinainte pentru tine.

Biblia spune: „Fiindcă noi suntem lucrarea 
[personală a] mâinii lui Dumnezeu Lui (capodopera 
Lui), [re]creaţi în Cristos Isus [născuţi din nou] pentru 
fapte bune, pe care Dumnezeu le-a predestinat (le-a 
plănuit din timp), ca [noi, urmând căile pe care El le-a 
prestabilit] să umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care 
El a pregătit-o mai dinainte pentru noi]” (Efeseni 2:10, 
versiunea Amplificată).

Galateni 1:1-24
Eclesiastul 9-12

1 Timotei 2:1-15
Ieremia 33

Matei 6:25-26; Proverbe 3:5-6; 
1 Corinteni 2:9-10

| Proclamaţie
Eu ştiu gândurile lui Dumnezeu 
pentru mine; sunt gânduri de pace 
şi nu de nenorocire, ca să îmi dea 
un viitor şi o nădejde. Eu umblu pe 
calea pe care El a pregătit-o pentru 
mine mai înainte de întemeierea 
lumii, trăind viaţa bună pe care 
El a predestinat-o pentru mine şi 
mi-a pregătit-o. Sunt întotdeauna 
biruitor, manifestând slava lui 
Dumnezeu şi trăind în ea. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştini, noi am primit mandatul 
de a duce Evanghelia până la capătul lumii; este 

cea mai frumoasă şi cea mai înaltă chemare. Este ceva 
ce trebuie să faci cu toată îndrăzneala, credinţa, curajul 
şi convingerea. Nu trebuie să fii niciodată stânjenit cu 
privire la Cristos şi la mesajul Evangheliei. Preţuieşte-ţi 
identitatea pe care o ai în El şi nu îi lăsa pe alţii să te facă 
să te simţi jenat de ceea ce crezi. Pavel a spus: „Căci mie 
nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care 
crede...” (Romani 1:16).

Evanghelia este singura care poate propulsa un 
păcătos în mântuire şi în neprihănire. Doar prin răspândirea 
Evangheliei oamenii pot cunoaşte şi îmbrăţişa neprihănirea 
lui Dumnezeu. Aşadar, nu există alte alternative pentru 
Evanghelie. Puterea şi eficienţa ei sunt incontestabile; 
este singurul mesaj care, atunci când este primit, face din 
păcătoşi fii ai lui Dumnezeu, într-o clipă.

În 2 Timotei 1:13, Pavel i-a spus lui Timotei: 
„Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit 
de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este 
în Cristos Isus.” Aceasta se referă la faptul că toate 
cuvintele Evangheliei sunt eficiente, pline de inspiraţie şi 

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 

fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului 
(Romani 1:16).

El Se bazează pe tine

VINERI
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de putere divină. Orice păcătos ar trebui să fie influenţat 
şi transformat de puterea Evangheliei pe care o porţi 
înăuntrul tău, dacă petrece timp cu tine. Hotărăşte-te să ai 
impact. Fii atât de pasionat de Evanghelie, încât impactul 
pe care aceasta îl are asupra oamenilor şi răspândirea ei în 
jurul lumii să fie singurul lucru important pentru tine.

Biblia spune că 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); străluceşte pentru Domnul având un 
impact cu Evanghelia în lumea ta. Mergi şi a doua milă. 
Fie ca mâncarea ta (lucrurile cele mai importante pentru 
tine) să fie împlinirea voii Tatălui şi desăvârşirea lucrării Lui 
(Ioan 4:34), aşa cum era pentru Isus. Acesta să fie motivul 
pentru care trăieşti. El contează pe tine pentru mântuirea 
multora din sfera ta de contact şi din regiunile dimprejur. 
Prin urmare, fii credincios în îndatorirea ta de câştigător 
de suflete.

Galateni 2:1-21
Cântarea cântărilor 1-2

1 Timotei 3:1-7
Ieremia 34

Matei 28:19-20; 2 Corinteni 3:6; 
1 Corinteni 9:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
mi-ai încredinţat responsabilitatea 
divină de a-i câştiga pe cei din lumea 
mea şi din regiunile îndepărtate 
cu mesajul vieţii veşnice. Lumina 
Evangheliei slavei Tale pe care o 
port în mine împrăştie întunericul 
din inima oamenilor nemântuiţi, 
rupe legăturile religiei şi îi aduce în 
neprihănirea Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



De fiecare dată când vorbeşti, tu îţi modelezi 
viaţa şi viitorul; îţi trasezi parcursul vieţii. Astăzi, 

tu eşti rezultatul spuselor tale. Biblia spune: „Moartea şi 
viaţa sunt în puterea limbii...” (Proverbe 18:21), ceea ce 
înseamnă că, prin intermediul gurii tale, tu îţi poţi alege de 
ce vei avea parte – de viaţă sau de moarte. Aşadar, după 
cum vezi, tu eşti responsabil pentru viaţa ta, deoarece 
primeşti ceea ce rosteşti.

Domnul Isus a spus: „Căci din cuvintele tale vei fi 
scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 
12:37). Observă că El nu a spus: „Prin cuvintele părinţilor, 
prietenilor sau profesorilor tăi din şcoală vei fi scos fără vină 
sau osândit,” nu; ci aceasta se va face prin cuvintele gurii 
tale. Nu vorbi despre problemele tale sau de dificultăţile 
cu care te confrunţi, ci declară-ţi victoriile.

Biblia spune: „Cine ne va despărţi pe noi de 
dragostea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau 
prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, 
sau primejdia, sau sabia?... Totuşi, în toate aceste lucruri, 
noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a 
iubit” (Romani 8:35-37).

Nu poţi fi dezavantajat niciodată. Dumnezeu deja 
te-a declarat învingător în viaţă; prin urmare, trebuie să 

Adevărat vă spun că, dacă îi va zice cineva muntelui 
acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se va 
îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea 

lucrul cerut (Marcu 11:23).

Trasează-ţi drept parcursul 
vieţii

SÂMBĂTĂ
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vorbeşti în concordanţă. Biblia spune că, dacă El a zis ceva, 
şi noi putem spune acelaşi lucru plini de încredere (Evrei 
13:6).

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.” Aceasta ar trebui să fie baza proclamaţiilor tale pline 
de credinţă. Afirmă că tu ai o viaţă excelentă. Recunoaşte 
şi declară că tu eşti excelent şi plin de slavă, trăind o viaţă 
de putere, de stăpânire şi de neprihănire. Continuă să 
rosteşti cuvintele adecvate, iar viaţa ta va înflori din slavă 
în slavă. Aleluia!

Galateni 3:1-14
Cântarea cântărilor 3-5

1 Timotei 3:8-16
Ieremia 35

Evrei 13:5-6; 
Marcu 11:22-33

| Proclamaţie
Sunt excelent şi plin de slavă; 
cărarea mea este ca lumina 
strălucitoare care merge mereu 
crescând până la miezul zilei. Eu 
trăiesc o viaţă de domnie, de putere 
şi de neprihănire. Progresez cu paşi 
uriaşi, prin puterea Duhului Sfânt şi 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Umblu 
în har tot mai mare, în înţelepciune 
şi în provizii divine, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Un om care este dispus să facă orice, indiferent dacă 
este bine sau rău, pentru a câştiga bani, este animat 

de iubirea de bani despre care Domnul ne avertizează în versetul 
tematic. Zi de zi, oamenii se zbat şi se implică în tot felul de 
activităţi excesive, în încercarea lor de a câştiga din ce în ce mai 
mulţi bani. În cazul tău, lucrurile ar trebui să stea într-un cu totul 
alt mod. Nu face niciodată lucruri care intră în conflict cu natura 
ta în Cristos, doar pentru a câştiga mai mulţi bani. 

Biblia spune: „Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste 
lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, 
răbdarea, blândeţea” (1 Timotei 6:11). El vrea ca tu să duci o 
viaţă evlavioasă; El vrea ca tu să te concentrezi asupra împlinirii 
şi manifestării neprihănirii Lui. El vrea ca tu să fii corect în tot 
ceea ce faci.

Pe măsură ce Îi slujeşti Domnului, lasă-te motivat de 
dragostea ta pentru El şi lasă ca extinderea Împărăţiei Lui să 
fie cea mai mare pasiune a ta. Refuză să te laşi distras de grijile 
vieţii. Isus a spus: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu 
şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe 
deasupra” (Matei 6:33). 

Când ai o pasiune aprinsă pentru Domnul, pentru 
instaurarea Împărăţiei Lui pe pământ şi în inima oamenilor, 
toate lucrurile frumoase ale vieţii pe care oamenii le caută, vor fi 
ale tale; tu nu va trebui să le cauţi.

Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, 
care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au 

străpuns singuri cu o mulţime de chinuri (1 Timotei 6:10).

Păstrează-ţi conştiinţa curată

DUMINICĂ
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Aşadar, nu proceda incorect doar pentru a obţine bani. 
Păstrează-ţi conştiinţa curată – „şi să păstrezi credinţa şi un 
cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă” 
(1 Timotei 1:19). În calitate de sămânţă a lui Avraam, lumea 
este a ta. Poate că în lume există o mulţime de oameni care 
desconsideră un cuget curat şi ar face orice pentru a câştiga bani; 
însă tu eşti diferit. Tu joci după alte reguli. Tu nu ai nici un motiv 
să te îngrijorezi sau să fii neliniştit cu privire la orice, deoarece 
toate lucrurile sunt ale tale (1 Corinteni 3:21).

Galateni 3:15-25
Cântarea cântărilor 6-8

1 Timotei 4:1-8
Ieremia 36

Matei 16:26; Eclesiastul 5:10; 
2 Petru 2:15

| Proclamaţie
Conştiinţa mea este purificată, 
deoarece eu am mintea lui Cristos. 
Umblu pe cărarea neprihănirii 
pentru slava Numelui Său, având 
o conştiinţă curată, fără nici o 
ofensă faţă de Dumnezeu şi faţă 
de oameni, pentru slava şi lauda 
Domnului. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu trăieşte în tine – trebuie să 
conştientizezi acest lucru. Tu eşti templul 

Dumnezeului cel Viu; El a ales să Îşi stabilească locuinţa în 
tine. El nu mai locuieşte în temple pământeşti. Dumnezeu 
a părăsit templele pământeşti în ziua în care Isus a fost 
crucificat. În timp ce Isus era pe cruce, Biblia spune că pe 
pământ s-a lăsat întunericul timp de trei ore. Pietrele au 
început să crape, iar pământul să se cutremure. Prezenţa 
lui Dumnezeu era în Sfânta Sfintelor care era separată de 
Locul Preasfânt cu o perdea groasă. Însă când Isus a spus 
de pe cruce: „S-a terminat,” perdeaua groasă s-a rupt în 
două, de sus până jos; Sfânta Sfintelor s-a deschis, iar 
prezenţa lui Dumnezeu a ieşit din Templu.

Acest act simbolizează faptul că Sfânta Sfintelor 
este acum deschisă tuturor. Înainte, doar Marele preot 
putea intra în Locul Preasfânt, unde se afla prezenţa lui 
Dumnezeu, o dată pe an. Însă prin Isus Cristos şi prin 
puterea Duhului Sfânt, s-a născut Biserica. Apoi, trupul 
omului a devenit templul viu al Dumnezeului Atotputernic. 
Astăzi, toţi cei care s-au născut din nou au devenit locuinţa 
lui Dumnezeu.

Înţelegi acum de ce nu ar trebui să fii niciodată 
descurajat sau înfrânt de circumstanţele vieţii? Deoarece 

Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi 
suntem templul Dumnezeului cel Viu, cum a zis Dumnezeu: 

„Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi 
Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu” (2 Corinteni 6:16).

Conştientizează prezenţa lui 
Cristos în tine

LUNI
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Cel care este mai mare locuieşte în tine. El trăieşte în tine 
în toată slava, măreţia, puterea şi stăpânirea. Nu este 
de mirare ce spune Cuvântul Domnului: „Şi dacă Cristos 
este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din 
pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina 
neprihănirii” (Romani 8:10). Cu alte cuvinte, Cristos în 
tine este vindecarea şi sănătatea ta. Cristos în tine este 
bunăstarea ta şi siguranţa unei vieţi pline de slavă şi de 
excelenţă. Tu trebuie să fii conştient de aceste lucruri.

Biblia spune: „cărora Dumnezeu a voit să le 
facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia 
între Neamuri, şi anume: Cristos în voi, nădejdea 
slavei” (Coloseni 1:27). Dumnezeu a voit încă dinainte 
de întemeierea lumii ca Isus Cristos să aibă locuinţa în 
inimile noastre; iar acest lucru s-a întâmplat. El nu mai 
este departe; nu trebuie să Îl mai cauţi în nici un alt loc; El 
trăieşte în tine. Adoptă această mentalitate a prezenţei lui 
Cristos în tine.

Galateni 3:26-4:20
Isaia 1-2

1 Timotei 4:9-16
Ieremia 37

1 Corinteni 6:17; 1 Corinteni 3:16; 
Ioan 4:17

| Proclamaţie
Eu sunt sămânţa lui Avraam şi, 
prin urmare, un moştenitor după 
făgăduinţă. Eu fac parte din cea 
mai bogată şi mai mare familie care 
există şi umblu în binecuvântări 
extraordinare. Sunt împuternicit 
să prosper şi sunt poziţionat să fiu 
rodnic şi productiv, slăvindu-L pe 
Dumnezeu cu viaţa mea, în Numele 
lui Isus. Amin.     

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul tematic, Isus a spus: „Toată puterea 
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” Cuvântul 

„putere” folosit în acest text provine din traducerea din 
original a termenului grecesc „exousia,” care înseamnă 
autoritate. Lui Isus I-a fost dată nu doar multă putere, ci 
„toată puterea” în cer şi pe pământ.

Biblia spune: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi 
le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor 
asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:15). Când Isus a murit, El 
nu a urcat imediat la cer; El a fost făcut păcat pentru noi (2 
Corinteni 5:21) şi a trebuit să meargă în Locuinţa morţilor 
în locul tuturor oamenilor. Când a ajuns acolo, a avut loc 
o bătălie între Isus şi forţele întunericului. Biblia spune: „... 
a scuturat de peste El prinţii şi domnitorii vrăjmaşi şi i-a 
expus cu îndrăzneală ca pe învinşii Lui...“(Coloseni 2:15, 
versiunea WNT).

În Locuinţa morţilor, Isus a invadat tărâmul lui Satan, 
i-a dezarmat pe el şi pe toţi demonii lui şi a ieşit triumfător 
din mormânt. Când a înviat, El le-a spus ucenicilor săi: 
„Bucuraţi-vă!” (Matei 28:9). A fost un strigăt de victorie, 
deoarece El îl cucerise pe Satan în locul nostru şi ne-a dat 
nouă stăpânire asupra puterilor întunericului. 

Noi domnim şi stăpânim în 
Numele Lui

MARȚI
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Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată 
puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi 

faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh (Matei 28:18-19).



Acum, indiferent de ierarhia demonilor, tu le eşti 
superior; ei sunt sub picioarele tale.

Nu este de mirare că El spune: „Iată că v-am dat 
putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată 
puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma” 
(Luca 10:19). În timp ce noi ducem mai departe mesajul lui 
Cristos, propovăduind Evanghelia în naţiunile lumii, trebuie 
să fim conştienţi de autoritatea şi de stăpânirea noastră 
în Isus Cristos. Noi suntem ambasadorii Lui; noi trebuie să 
preluăm conducerea şi să domnim în Numele Său tot mai 
mult, făcând ucenici din toate naţiunile şi umplând pământul 
cu slava prezenţei Sale. Aleluia!

Galateni 4:21-5:15
Isaia 3-5

1 Timotei 5:1-10
Ieremia 38

1 Corinteni 15:57;
 Luca 10:19

| Proclamaţie
Sunt născut din Dumnezeu şi, prin 
urmare, am biruit lumea. Credinţa 
mea produce rezultate. Umblu 
în victorie şi în stăpânire asupra 
diavolului şi a oricăror circumstanţe, 
pentru că Cel care este mai mare 
locuieşte în mine. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În vremurile noastre nimeni nu va merge în iad 
şi nici nu va fi condamnat din cauza păcatului, 

deoarece Isus a fost condamnat deja pentru păcatele 
noastre; El a plătit integral pentru păcat. De aceea, motivul 
principal pentru care oamenii vor merge în iad este 
necredinţa; pentru că nu cred şi nu acceptă mărturisirea 
lui Dumnezeu despre Fiul Său. Vor merge în iad pentru că 
resping dragostea lui Dumnezeu pe care a demonstrat-o 
prin jertfirea Fiului Său, prin care au fost achitate păcatele 
noastre.

Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 
El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). A respinge 
dragostea Sa înseamnă a îmbrăţişa condamnarea eternă. 
Atunci când Îl iubeşti pe Domnul cu toată inima ta, eşti liber de 
orice formă de condamnare. Şi această dragoste a fost turnată 
din belşug în inimile noastre prin Duhul Sfânt (Romani 5:5), 
astfel încât suntem capabili nu doar să-L iubim pe Domnul, ci şi 
să umblăm în dragostea Sa, manifestând-o faţă de alţii.

Mai mult, cel care umblă în dragoste a trecut de la 
moarte la viaţă: „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă 
pentru că îi iubim pe fraţi. Cine nu îl iubeşte pe fratele său 
rămâne în moarte” (1 Ioan 3:14). În plus, pasajul din Romani 
8:2 spune astfel: „În adevăr, legea Duhului de viaţă în Cristos 

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt 
în Cristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii 

pământeşti, ci după îndemnurile Duhului (Romani 8:1).

Fără condamnare, fără moarte

MIERCURI
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Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.” Viaţa veşnică 
a fost activată în duhul tău atunci când ai fost născut din nou. 
Nu moartea operează în tine, ci viaţa, pentru că tu eşti un copil 
al lui Dumnezeu.

Legea Duhului de viaţă te-a eliberat de legea păcatului 
şi a morţii. Aşadar, eşti eliberat de moarte! Când Dumnezeu 
spune că te-a eliberat de moarte, că nu mai este moarte în tine, 
înseamnă că eşti în afara zonei de acţiune a morţii! Indiferent 
despre ce fel de moarte este vorba – în afaceri, în finanţe, în 
sănătate etc., tu eşti în afara razei ei de acţiune, pentru că viaţa 
acţionează în tine. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Galateni 5:16-26
Isaia 6-8

1 Timotei 5:11-18
Ieremia 39

Romani 6:8-11; 
1 Corinteni 15:55-57

| Proclamaţie
Am fost răstignit cu Cristos şi trăiesc, 
dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte 
în mine; şi viaţa pe care o trăiesc acum 
în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe 
Sine însuşi pentru mine! Cristos este 
viaţa mea, iar eu rămân în El în tărâmul 
dragostei Lui divine. Prin urmare, sunt 
eliberat de păcat, de moarte şi de Lege! 
Eu sunt părtaş naturii Lui divine!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

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

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

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

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

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

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

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



NOTE

N
O

T
E



Domnul nu ţi-ar fi cerut să păstrezi ceea ce ai 
primit dacă nu ar fi existat posibilitatea să 

pierzi acele lucruri. De exemplu, unii oameni îşi pierd 
vindecarea; ei primesc vindecarea de la Dumnezeu şi, 
după un timp, poate din cauza neatenţiei sau a faptului 
că nu umblă în Cuvântul Său, îşi pierd vindecarea. Astfel, 
în calitate de creştin, este foarte important să rămâi în 
Cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa ta 
şi fiecare zi este plină de oportunităţi de a-l trăi, de a-ţi 
păstra credinţa şi de a menţine mărturisirea despre cine 
este Isus şi ce înseamnă El pentru tine.

Nimic nu ar trebui să te poată face vreodată să-ţi 
desprinzi privirea şi atenţia de la Domnul; El este Singurul 
care contează cu adevărat. Protejează dragostea pe care o 
ai pentru El şi pasiunea ta pentru Evanghelie. Iubeşte-L pe 
Domnul din toată inima, plin de pasiune. Refuză să permiţi 
ca mânia şi amărăciunea să îţi stingă zelul, înflăcărarea 
sau eficienţa în slujirea altora. În Evrei 12:15, Biblia spune: 
„Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul 
lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo 
rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să 
fie întinaţi de ea.”

Imaginează-ţi un creştin care s-a implicat cu ardoare 
în câştigarea de suflete şi care dintr-o dată s-a oprit; s-a răcit 
în ce priveşte lucrurile lui Dumnezeu, pentru că cineva l-a 

Numai ţineţi cu tărie ce aveţi, până voi veni! (Apocalipsa 2:25).

Ține cu tărie ce ai, până când va 
veni...

JOI
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ofensat. În tot timpul cât câştiga suflete şi lărgea Împărăţia 
Cerurilor peste tot pe unde mergea, îi era pregătită o cunună 
a neprihănirii; însă pentru că s-a oprit, o va pierde şi ea va fi 
luată de altcineva.

Nu lăsa nimic să îţi stingă dragostea şi pasiunea pentru 
Domnul. Una dintre cele mai profunde dureri pe care le poţi 
experimenta în viaţă este să vezi cum altcineva face ceea 
ce Domnul ţi-a spus ţie să faci şi tu nu ai făcut. Atunci când 
Domnul l-a chemat pe Saul să fie rege al Israelului, i-a promis 
o dinastie eternă, însă Saul a pierdut această promisiune, 
iar David a luat-o în locul lui. Nu considera că privilegiul de 
a-I sluji lui Dumnezeu ţi se cuvine de la sine. În Luca 19:40 
scrie astfel: „... Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.” 

Păstrează ceea ce El a pus în tine, responsabilitatea 
pe care ţi-a dat-o, pentru că sfârşitul tuturor lucrurilor este 
aproape. Cuvântul harului Său şi al mântuirii Sale ţi-a fost 
vestit. Ai primit abilitatea şi harul de a conduce oameni la 
Cristos, dezvăluindu-le tainele Împărăţiei; fii credincios în 
această responsabilitate care ţi-a fost dată, pentru că la 
sfârşitul tuturor lucrurilor te aşteaptă o cunună de slavă.

Galateni 6:1-18
Isaia 9-10

1 Timotei 5:19-25
Ieremia 40

Romani 12:11-12; 1 Corinteni 16:13; 
2 Cronici 15:7

| Proclamaţie
Eu înaintez către câştigarea 
premiului la care Dumnezeu, în 
Isus Cristos, m-a chemat. Domnul 
este tăria mea şi scutul meu; inima 
mea se încrede în El, iar eu primesc 
ajutor şi energie. El a început o 
lucrare bună în mine şi eu mă supun 
Lui pentru a-Şi desăvârşi lucrarea în 
mine şi prin mine întotdeauna, 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 copil al lui Dumnezeu, trebuie să te 
delectezi în Cuvântul Său; trebuie să te bucuri de 

el. Timpul petrecut în părtăşie cu Cuvântul Său ar trebui să 
constituie cele mai entuziasmante momente din viaţa ta. 
Cuvântul lui Dumnezeu este totul; este ceea ce ai nevoie 
ca să fii tot ce te-a menit Dumnezeu să fii în viaţă. Dacă 
ai venit la Cristos, trebuie să ai o dorinţă puternică de a 
creşte în duhul tău.

 Aşa cum un copil nou-născut este hrănit pentru 
a creşte şi a se dezvolta armonios, tot aşa şi Dumnezeu 
Se aşteaptă ca cineva care a fost născut din nou să se 
hrănească în mod continuu din Cuvântul Lui. Noi suntem 
născuţi din Cuvântul Său: „... fiindcă aţi fost născuţi din 
nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una 
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care 
este viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23). Pasajul 
din 1 Petru 2:2 spune astfel: „... şi ca nişte prunci născuţi 
de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru 
ca prin el să creşteţi spre mântuire.” Nimic altceva nu 
te va face să fii sănătos şi echilibrat spiritual, mental şi 
emoţional.

 Tu ar trebui să te raportezi la Cuvântul lui 
Dumnezeu la fel ca psalmistul, care spune: „Mă bucur de 
Cuvântul Tău ca cel ce găseşte o mare pradă” (Psalmul 

Creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Cristos. A Lui să fie slava, 

acum şi în ziua veşniciei. Amin (2 Petru 3:18).

O puternică dorinţă pentru 
Cuvântul lui Dumnezeu

VINERI
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119:162). Preţuieşte Cuvântul lui Dumnezeu şi cunoaşte-l. 
Te poţi baza pe credinţa altcuiva pentru un timp; poţi 
merge şi bazându-te pe credinţa pastorului tău o perioadă, 
însă aceasta nu va dura la nesfârşit. Acesta este motivul 
pentru care unii oameni se miră de ce rugăciunile pe care 
le fac alţii pentru ei nu par să mai funcţioneze la fel ca 
altădată. Motivul este acela că Dumnezeu nu a intenţionat 
niciodată să umbli în viaţă susţinut de credinţa altcuiva; 
trebuie să stai în picioare bazându-te personal pe Cuvântul 
Lui.

 Trebuie să creşti în har şi în cunoaşterea Domnului 
Isus Cristos, în mod personal. Studiază şi învaţă mai multe 
despre El şi vei vedea cum viaţa ta va deveni o expresie 
plenară a Cuvântului Domnului. Meditează asupra Scripturii 
până când reuşeşti să îţi programezi mintea să gândească 
doar gândurile lui Dumnezeu şi să fie influenţată doar de 
caracterul, de ideile şi de opiniile Sale.

Efeseni 1:1-14
Isaia 11-12

1 Timotei 6:1-16
Ieremia 41

Ioan 17:3; Proverbe 8:10-17;
 Iov 23:12

| Proclamaţie
Domnul meu, Tu eşti Dumnezeul 
meu, pe Tine Te caut; îmi însetează 
sufletul după Tine; cum doreşte un 
cerb izvoarele de apă, aşa doreşte 
sufletul meu Cuvântul Tău. Îmi 
găsesc plăcerea în Cuvântul Tău şi 
mă supun lui, ascultându-i sfaturile, 
doctrina şi îndemnurile. În el am 
găsit viaţă, pace, neprihănire şi 
bucurie veşnică. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic este extraordinar; el ne dezvăluie o 
realitate uimitoare despre cei care cred: ei sunt fiinţe 

supranaturale. Fiind creştin, există ceva special în ceea ce te 
priveşte: tu nu mai eşti un om obişnuit, pentru că ai viaţa divină. 
Acesta este motivul pentru care nu poţi fi otrăvit sau distrus; 
viaţa lui Dumnezeu din duhul tău a înlocuit viaţa ta umană! 
Acum eşti părtaş naturii divine; eşti un asociat al dumnezeirii.

 Indiferent ce ar putea unelti vrăjmaşul împotriva ta, 
indiferent cum ar putea ajunge vreo otravă în sistemul tău, nu 
are nici o putere asupra ta. În Luca 10:19, Isus spune astfel: „Iată 
că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi 
peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va putea 
vătăma.” Se poate mai bine de atât? Această afirmaţie este fie 
adevărată, fie falsă. Însă de vreme ce face parte din Cuvântul 
lui Dumnezeu, este adevărată. De aceea, trăieşte conştient 
de faptul că eşti supranatural şi că nu poţi fi infectat; refuză să 
gândeşti altfel.

 Poate ai mâncat sau ai băut ceva ce ţi-a provocat 
durere sau disconfort; ei bine, te-ai simţit aşa pentru că nu ai 
ştiut care este adevărul. Acum că ştii adevărul, declară Cuvântul 
lui Dumnezeu până când viaţa divină din tine va prevala asupra 
oricărui alt lucru.

Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor 
lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va 
vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se 

vor însănătoşi (Marcu 16:17-18).

Supranatural şi imun

SÂMBĂTĂ
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Problema multora este că ei nu cred cu adevărat. Atunci 
când Isus a folosit sintagma „cei ce vor crede” în versetul 
tematic, le explica ucenicilor ce fel de oameni se vor naşte din 
înviere. Creştinii nu sunt oameni care cred generic în Isus şi care 
încă încearcă să fie mântuiţi. Creştinii sunt oameni care au venit 
din moarte, s-au născut din nou prin învierea lui Isus (1 Petru 
1:3). Sunt o rasă diferită. Acesta este motivul pentru care Biblia 
spune: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă...” (1 Petru 2:9). 
Cuvântul „seminţie” înseamnă şi „rasă.” Tu faci parte dintr-o 
rasă specială, superioară diavolului, bolii, infirmităţii şi oricărui 
lucru care vine de la cel rău.

Ce trebuie tu să faci este să treci la un nou nivel în viaţa 
ta, în gândirea ta şi să priveşti cu ochii Duhului Sfânt. Tu nu 
faci parte din lumea aceasta; ai fost despărţit de moartea, de 
decadenţa şi de influenţele corupte din lume. Ia autoritate în 
domeniul spiritual şi supune-ţi lumea şi mediul din jurul tău. 
Trăieşte victorios în fiecare zi prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin 
Duhul Sfânt.

Efeseni 1:15-2:10
Isaia 13-14

1 Timotei 6:17-21
Ieremia 42

1 Petru 1:23; 
Romani 8:11

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Tu mi-ai dat 
autoritatea să scot demoni, să vorbesc 
în limbi şi să umblu în victorie şi în 
stăpânire asupra diavolului, a lumii şi 
a sistemelor ei. Îţi mulţumesc pentru 
viaţa divină din mine. Îţi mulţumesc 
pentru puterea Cuvântului Tău şi 
a Duhului Sfânt din mine 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



Observăm că apostolul Pavel nu i-a zis lui Timotei: 
„Voi lupta eu lupta cea bună pentru tine.” Lupta 

credinţei este o luptă personală, dar este una bună. Este o 
luptă bună pentru că vei câştiga întotdeauna. Este singura 
luptă pe care Se aşteaptă Dumnezeu să o luptăm şi arma de 
care ai nevoie este sabia Duhului – Cuvântul lui Dumnezeu. 
Tu te angajezi în această luptă a credinţei ţinându-te strâns 
de Cuvântul lui Dumnezeu şi menţinându-ţi mărturisirea 
înaintea oricăror opoziţii.

 Poate că ţi-ai pierdut slujba şi toate eforturile tale 
de a te angaja din nou nu au avut succes; sau poate că 
eşti căsătorit şi nu puteţi avea copii. Poate ţi s-a spus chiar 
că este imposibil din punct de vedere medical să ai copii; 
oricare este situaţia, refuză să te agiţi sau să intri în panică. 
Luptă lupta cea bună. În ciuda tuturor circumstanţelor, 
crede că eşti victorios în Cristos Isus, crede că eşti 
binecuvântatul Domnului, care a căpătat mare trecere 
înaintea Lui.

 Nu ceda în faţa bolii, a sărăciei sau a înfrângerii. Nu 
accepta nimic contrar moştenirii tale divine în Cristos. Fii 
puternic în credinţă; menţine-ţi mărturisirea din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Circumstanţele vieţii nu corespund 
întotdeauna cu ce spune Cuvântul lui Dumnezeu sau cu 
viziunea pe care Domnul ţi-a dat-o; acelea sunt momentele 

Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la 
care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă 

mărturisire înaintea multor martori (1 Timotei 6:12).

Este o luptă personală

DUMINICĂ
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în care trebuie să lupţi lupta credinţei. Atunci trebuie să 
declari: „Eu sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt, am ce 
spune El că am şi pot ce spune El că pot!”

 Gândeşte-te la modul în care S-a comportat Isus: 
faptul că Lazăr era mort şi fusese îngropat de patru zile nu 
a însemnat absolut nimic. El l-a chemat pe Lazăr afară din 
mormânt aşa cum ai striga pe cineva care doarme într-o 
cameră alăturată. Nu contează ce vezi, ce simţi sau ce auzi; 
nu contează cât de rău arată lucrurile în domeniul fizic, 
pot părea chiar imposibile; tu continuă să afirmi Cuvântul 
lui Dumnezeu. Ţine minte, este o luptă personală. Ai 
încredere în Cuvântul Domnului şi consideră-l baza şi 
siguranţa pentru toate acţiunile tale şi astfel vei triumfa 
întotdeauna.

Efeseni 2:11-22
Isaia 15-18

2 Timotei 1:1-18
Ieremia 43

2 Corinteni 4:17-18;
 Romani 4:17-21

| Proclamaţie
Îi aduc mulţumiri Tatălui care m-a 
învrednicit să fiu părtaş moştenirii 
sfinţilor în lumină! Eu umblu 
în plinătatea binecuvântărilor 
Evangheliei, triumfător întotdeauna 
şi în orice loc, răspândind mireasma 
cunoştinţei şi slavei lui Cristos. 
Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel se adresa bisericii din Filipi în 
versetul tematic, spunând că ei sunt părtaşi 

harului care este peste el (Pavel); harul pe care Dumnezeu 
l-a aşezat peste el. Există mai multe tipuri de har peste 
viaţa oamenilor, pe lângă harul general al lui Isus Cristos 
pe care l-am primit cu toţii pentru mântuire. În 1 Petru 
5:5 Biblia spune: „Tot aşa, tinerilor, să le fiţi supuşi celor 
bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi 
cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, 
dar celor smeriţi le dă har.” Observăm că apostolul Petru 
nu le scrie aici necredincioşilor, ci Bisericii, oamenilor care 
aveau deja harul lui Dumnezeu peste viaţa lor.

Astfel, este clar că Dumnezeu dă mai mult har. El 
creşte măsura de har de peste viaţa ta din două motive: 
în primul rând datorită smereniei tale şi în al doilea rând, 
datorită chemării care este peste viaţa ta. În Iacov 4:6 
scrie astfel: „Dar în schimb ne dă un har şi mai mare. 
De aceea zice Scriptura: «Dumnezeu stă împotriva 
celor mândri, dar le dă har celor smeriţi.»” Harul 
general al lui Dumnezeu este ceea ce ţi-a adus mântuire 
şi ce te ţine în mântuire. Cu toate acestea, atunci când 
Dumnezeu te cheamă, îţi dă o responsabilitate şi harul 
de a o îndeplini.

Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă 
port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile mele cât 
şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi toţi 

părtaşi aceluiaşi har (Filipeni 1:7).

Există haruri felurite

LUNI

26



În Efeseni 3:8, Pavel scrie: „Da, mie, care sunt cel 
mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul 
acesta, să le vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse 
ale lui Cristos.” Pavel face referire la harul personal 
care i-a fost dat şi la scopul cu care primise acest har: 
acela de a predica bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos. 
În Romani 15:15-16 face o afirmaţie similară: „Totuşi, ici 
colo v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din 
nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului pe 
care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Isus 
Cristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate 
slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile 
să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.”

Domnul ţi-a dat har ca să împlineşti ceea ce te-a 
chemat să faci. Recunoaşte acest har şi funcţionează în 
el. Umblă constant în dragoste şi în smerenie, şi El va 
creşte măsura de har de peste tine pentru ca să fii tot 
mai eficient în împlinirea chemării Sale de peste viaţa 
ta.

Efeseni 3:1-21
Isaia 19-22

2 Timotei 2:1-10
Ieremia 44

Galateni 2:9; 2 Timotei 2:1; 
Ioan 1:16-17;  Faptele apostolilor 11:22-33

| Rugăciune
Eu am primit în toată plinătatea harul 
şi darul neprihănirii: prin urmare, 
domnesc în această viaţă asupra 
influenţelor corupte ale acestei lumi. 
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru harul 
pe care mi l-ai dat pentru a sluji; umblu 
conştientizând acest har şi beneficiile 
lui pentru viaţa mea, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versiunea Amplificată, versetul tematic sună 
astfel: „ŞI PE VOI [El v-a adus la viaţă], atunci 

când eraţi morţi (ucişi) de greşelile şi păcatele [voastre]” 
(Efeseni 2:1, versiunea Amplificată). Dumnezeu vrea să fim 
conştienţi de acest adevăr, în calitate de copii ai Săi. Noi am 
fost aduşi la viaţă în Cristos. Viaţa Sa operează în sistemul 
tău; fiecare fibră a fiinţei tale este inundată de viaţa divină 
şi de energia lui Dumnezeu. Înţelegi de ce nimeni şi nimic 
nu te poate distruge? Eşti invincibil!

Gândeşte-te la faptul că Isus Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu, S-a jertfit pentru tine pe cruce şi a murit ca 
Mântuitorul tău, iar Dumnezeu L-a înviat din morţi ca tu 
să primeşti o viaţă nouă. Această viaţă nu este supusă 
înfrângerii, eşecului sau morţii. Ioan spune despre El 
astfel: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, 
plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă 
întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14). 
În Ioan 10:10, Isus subliniază faptul că a venit ca noi să 
putem avea viaţă – viaţa Sa – din belşug. Cu siguranţă nu a 
făcut toate acestea degeaba.

De aceea, în calitate de creştin, trăieşte-ţi viaţa ca 
să demonstrezi faptul că ceea ce a făcut Isus nu a fost în 
zadar; ridică-te la înălţimea visului Său! Isus, Creatorul 
întregii lumi, Cel care a făcut toate lucrurile, a murit pentru 
tine, ca să îţi dea o viaţă nouă – viaţa lui Dumnezeu. Este 
uimitor! El a considerat că suntem de valoare şi importanţi 

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre (Efeseni 2:1).

Nu Îi cere lucruri lui Dumnezeu

MARȚI
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pentru Tatăl, şi de aceea a venit doar pentru noi. Atunci de 
ce ar duce cineva o viaţă goală sau nefericită?

Modul în care îţi arăţi recunoştinţa pentru tot ce a 
făcut El pentru tine este să te ridici la înălţimea visului Său, 
umblând în superioritate şi victorie faţă de Satan şi faţă 
de cohortele întunericului. Tu eşti sămânţa Lui, iar El Îşi 
prelungeşte zilele prin tine astăzi (Isaia 53:10, versiunea 
Fidela). Atunci când tu vii undeva, Isus vine în acel loc! Tu 
eşti întipărirea persoanei Sale. Ai fost chemat să manifeşti 
frumuseţea şi excelenţa vieţii Sale divine în tine.

Efeseni 4:1-16
Isaia 23-24

2 Timotei 2:11-26
Ieremia 45

1 Ioan 5:11-13; Coloseni 3:3-4; 
Efeseni 2:4-6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
L-ai trimis pe Isus Cristos să moară 
în locul meu, dovedindu-mi astfel 
cât mă iubeşti şi cât valorez pentru 
Tine. Trăiesc biruitor astăzi şi 
întotdeauna, conştientizând harul 
Tău şi dragostea Ta fără margini şi 
viaţa de neprihănire pe care o am 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Neprihănirea este expresia voii şi naturii Tatălui. 
Pentru a-Şi manifesta neprihănirea şi bunătatea, 

Dumnezeu îi descoperă omului natura şi voia Lui; El este 
Judecătorul şi, prin însăşi natura Sa, El decide ce este bine 
şi ce este rău, ce este drept şi ce este greşit. De aceea, 
revelaţia Sa cu privire la Sine Însuşi, la natura, la caracterul 
şi la voia Lui reprezintă expresia neprihănirii.

 În zilele lui Moise, israeliţii trebuiau să citească Legea 
pentru a şti ce este bine şi ce este rău; însă acest lucru nu 
se aplică şi noii creaţii în Cristos! În Ieremia 31:33, Domnul 
spune: „...voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în 
inima lor...” Această promisiune s-a împlinit deja pentru noi 
în Cristos Isus: neprihănirea este acum în duhul tău. Pasajul 
din Romani 8:3-4 spune astfel: „Căci – lucru cu neputinţă 
Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere 
– Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, 
trimiţându-L, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o 
fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii 
să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii 
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”

 Dumnezeu nu ne-a făcut doar neprihăniţii Săi, 
ci astăzi noi manifestăm neprihănirea Sa, o dezvăluim, o 
exprimăm. Oamenii din lume trebuie să se uite la tine şi să 
afle ce este neprihănirea. Noi purtăm roadele neprihănirii, 

Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de 
Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire 

şi răscumpărare (1 Corinteni 1:30).

Umple-te de Cuvântul lui 
Dumnezeu

MIERCURI

28



pentru că suntem terebinţi (stejari) ai neprihănirii (Isaia 
61:3). Lasă neprihănirea să domnească prin tine; exprimă ce 
are Dumnezeu mai bun în viaţa ta. Hotărăşte-te să exprimi 
deplin prin tine viaţa lui Cristos şi să fii eficient în împlinirea 
scopului Său pe pământ.

Isus a spus: „Voi sunteţi lumina lumii...” (Matei 5:14); 
tu trebuie să stabileşti Împărăţia Sa şi domnia neprihănirii 
Sale acolo unde eşti. Tu eşti reprezentantul şi reprezentarea 
Lui. Ce realitate uimitoare!

Efeseni 4:17-5:2
Isaia 25-26

2 Timotei 3:1-17
Ieremia 46

Filipeni 1:9-11, Romani 8:3-4; 
Isaia 54:17

| Proclamaţie
Eu sunt găsit în El, nu în 
neprihănirea mea, dată de Lege, ci 
în aceea care vine prin credinţa în 
Cristos, neprihănirea care este de la 
Tatăl. Această neprihănire produce 
în mine dreptatea lui Dumnezeu, 
abilitatea de a face lucruri bune şi 
de a împlini voia Tatălui! 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 759 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

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 

Adoptă o limbă
Leagă-ţi numele

 de un
 Înger Mesager
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Pasajul biblic din Romani 10:8 spune despre 
cuvântul mântuirii că este aproape de tine, în 

gura ta şi în inima ta. Acesta este cuvântul credinţei pe care 
îl vestim. Şi versetele 9-10 pun mare accent asupra inimii, 
adică asupra duhului uman, pentru că noi credem cu duhul 
nostru. Duhul tău este cel care ia contact cu Dumnezeu. 
Acesta este motivul pentru care este foarte important să 
crezi. Credinţa nu este o reacţie a creierului sau a minţii; 
este reacţia duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Să ne aducem aminte de întâlnirea dintre Domnul 
Isus şi omul cu mâna uscată; Isus l-a chemat în timp ce 
îi învăţa pe oameni în sinagogă şi i-a zis: „... Întinde-ţi 
mâna...” (Matei 12:13). Concluzia a fost următoarea: „... 
el a întins-o, şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.” 
Cum s-a întâmplat acest lucru? El a răspuns din duhul său 
la cuvintele lui Isus. Aceasta este credinţa. Omul L-a auzit 
pe Isus în duhul său şi a acţionat din interior! Duhul lui a 
primit instrucţiunea şi a reacţionat în conformitate cu ea. 

 În Marcu 2:11 găsim un exemplu similar; Isus îi 
spune unui om slăbănog: „... Scoală-te, ridică-ţi patul şi 
du-te acasă.” Cum s-a întâmplat aceasta? El a răspuns din 
duhul său la cuvintele lui Isus. Aceasta este credinţa! Omul 
a acţionat bazat pe acest cuvânt şi a primit un miracol. 
Îi era imposibil să se ridice dacă nu răspundea din duhul 

Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu 
ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!”, şi 

noi credem, şi de aceea vorbim (2 Corinteni 4:13).

Răspunde din duhul tău

JOI 
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său. Înţelege acest adevăr: duhul omului nu era paralizat, 
ci trupul său suferea în urma bolii. Slavă Domnului că nu a 
stat la discuţii, ci a acţionat din duhul său la instrucţiunea 
Stăpânului! Marcu 2:12 ne spune că, în timp ce toţi cei din 
jur priveau, omul s-a ridicat, şi-a strâns patul şi a plecat. 
Atunci toţi au fost uimiţi şi I-au dat slavă lui Dumnezeu 
zicând: „Niciodată nu am văzut aşa ceva!”

Am văzut oameni care se luptă cu credinţa, 
încercând să facă pe cineva să se ridice în picioare, să-şi 
întindă mâna sau să-şi deschidă ochii când nu poate să 
facă aceste lucruri. Ceea ce nu înţeleg ei este că acţionează 
din exterior; această abordare nu va funcţiona niciodată. 
Răspunsul interior – reacţia duhului – nu cel al minţii sau al 
trupului fizic, este cel ce produce rezultate. Odată ce poţi 
crede Cuvântul lui Dumnezeu cu inima ta şi îl rosteşti cu 
gura, va produce rezultate. Aceasta este afirmaţia pe care 
a făcut-o Isus în Marcu 11:23.

Efeseni 5:3-21
Isaia 27-28

2 Timotei 4:1-10
Ieremia 47

Marcu 11:22-23; 
Romani 10:8-10 

| Proclamaţie
Indiferent de ceea ce văd, aud 
sau simt, sunt convins că sunt un 
biruitor şi un succes în Isus Cristos! 
Sunt ce spune Dumnezeu că sunt, 
am ce spune că El am şi pot ce 
spune El că pot. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există rugăciune din duh şi există suspine din duh. 
Atunci când te rogi în alte limbi, duhul tău este 

cel care se roagă (1 Corinteni 14:14). Aşadar, duhul tău 
este cel care se roagă în alte limbi, chiar dacă limbajul îţi 
este dat de Duhul Sfânt. Mai mult, atunci când te rogi în 
alte limbi, duhul tău este activat şi antrenat.

A suspina însă din duh nu este ceva iniţiat de duhul 
tău, ci de Duhul Sfânt. Aceasta li se întâmplă des celor care 
I se predau total Duhului Sfânt. Se poate să începi să te 
rogi în alte limbi şi să îţi activezi duhul, însă la un moment 
dat să ajungi într-un punct în care Duhul Sfânt să preia 
controlul. În acel moment nu te mai rogi doar în alte limbi, 
ci comunici prin oftaturi profunde şi suspine ale Duhului 
Sfânt; nu rosteşti nici un cuvânt şi nu îţi explici de ce gemi 
şi plângi, însă Duhul Sfânt însuşi a preluat controlul asupra 
rugăciunii, pentru că vrea să mijlocească pentru ceva prin 
tine. Aleluia! Acesta este cel mai înalt nivel de rugăciune.

Ce este interesant în legătură cu acest fel de 
rugăciune este că nu poţi să decizi pur şi simplu că vrei 
să suspini în Duhul Sfânt aşa cum faci în cazul rugăciunii 
în alte limbi; Duhul Sfânt este Cel care are iniţiativa. Cu 
toate acestea, poţi intra în acel duh de rugăciune şi I te 
poţi supune complet. Pentru a realiza aceasta trebuie 
ca emoţiile tale să comunice cu emoţiile Duhului Sfânt, 

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: 
căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul 

mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite (Romani 8:26).

Dă-i Lui emoţiile tale

VINERI

30



pentru că aceste suspine sunt de fapt expresii ale emoţiilor 
Duhului Sfânt. Sunt expresii ale unor emoţii profunde, însă 
de data aceasta, emoţiile sunt ale Duhului Sfânt şi El le 
exprimă prin noi.

Aşadar, predă-I Lui emoţiile tale. Lasă-L să Se exprime 
prin tine. De multe ori în închinare ne unim emoţiile cu 
ale Sale. Acestea sunt secrete ale Împărăţiei lui Dumnezeu 
care le-au fost încredinţate copiilor Săi, pentru a trăi o 
viaţă de succes. Învaţă să I te supui întotdeauna Duhului 
Sfânt şi să Îi dai emoţiile tale în rugăciune.

Efeseni 5:22-6:9
Isaia 29-30

2 Timotei 4:11-22
Ieremia 48

Romani 8:26-27; 
Iuda 1:20

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a mă bucura de harul 
Tău, de a mă adânci în dragostea ta şi 
de a fi captivat în extazul părtăşiei cu 
Duhul Sfânt. Şi astăzi, pe măsură ce 
petrec timp în rugăciune, mintea, inima 
şi emoţiile mi se sincronizează cu Duhul 
Tău. Sunt îndrumat şi inspirat să declar 
cuvintele potrivite, care vor aduce 
transformări în viaţa şi în circumstanţele 
mele, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

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

vietii tale, rugându-te astfel:

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

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

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

„Îndrumare divină prin Îngerul Mesager”

„Rapsodia Realităţilor este plină de instrucţiuni spirituale şi de călăuzire din 
Cuvântul lui Dumnezeu. După ce am primit un exemplar al devoţionalului 
şi l-am studiat, am învăţat să duc o viaţă de creştin autentic. Vă mulţumesc 
foarte mult, domnule Pastor Chris, pentru această carte; prin ea am găsit 
speranţă în Cuvântul lui Dumnezeu.“                                 
     - K.A. Guillen; Filipine.

„Înţelegerea Bibliei simplificată prin Îngerul Mesager”

„Înainte să primesc Rapsodia Realităţilor, îmi era greu să citesc şi să înţeleg 
Biblia. Însă pe măsură ce am studiat Îngerul Mesager şi modul în care 
Pastorul Chris explica Scripturile, am primit Cuvântul lui Dumnezeu pe 
înţelesul meu, astfel încât am putut să aplic Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa 
mea. Cu cât am studiat mai mult devoţionalul, cu atât s-a stârnit în mine o 
foame mai mare pentru Cuvântul Domnului şi de atunci urc de la un nivel de 
slavă la altul. Vă mulţumesc, domnule Pastor Chris, pentru acest devoţional 
care mi-a schimbat viaţa, Rapsodia Realităţilor.”                   
     - B. Juliet; Seychelles

„Eforturile de evanghelizare au fost întărite”

„După ce am fost născut din nou, Domnul m-a convins că trebuie să îmi 
împărtăşesc mărturia cu prietenii, cu familia şi cu toţi cei din jur. Astfel 
am început să merg pe străzi şi să vorbesc cu oamenii despre Evanghelia 
lui Cristos. Atunci când am primit Rapsodia Realităţilor, eforturile mele de 
vestire a Evangheliei au fost întărite, pentru că îmi este mai uşor să încep o 
conversaţie cu oamenii cărora le predic; şi atunci când studiază devoţionalul, 
află mai multe despre Cristos şi despre Cuvântul Său. Îi sunt recunoscător 
Pastorului Chris pentru că ne-a dat Rapsodia Realităţilor în Polonia şi în 
limba poloneză, este o mare binecuvântare.” 
                                                            - Maja; Warsaw, Poland



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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:
Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

Cărţi disponibile de la editura

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


