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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 402 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2014 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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Fiecare dintre noi are în Cristos responsabilitatea 
divină de a vesti Evanghelia până la marginile 

pământului. De la noi se aşteaptă să câştigăm lumea 
pentru Isus Cristos şi trebuie să facem tot ceea ce este 
necesar pentru a realiza acest scop. Isus a spus: „Duceţi-
vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i 
în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că 
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
Amin” (Matei 28:19-20).

Priorităţile Lui trebuie să fie şi priorităţile noastre. 
Ceea ce Îl preocupă pe El trebuie să ne preocupe şi pe noi, 
altfel viaţa noastră va fi seacă. Viaţa nu înseamnă nimic 
fără scopul lui Dumnezeu. Gândeşte-te puţin: strămoşii 
tăi au fost aici, dar s-au dus; au venit cei din generaţia 
următoare, dar s-au dus şi ei, iar lista genealogiei tale a 
ajuns în sfârşit la tine. Aşa că se ridică întrebarea: „Ce faci 
tu aici, pe pământ?” Isus a spus: „Şi ce-i foloseşte unui 
om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? Sau 
ce va da un om în schimb pentru sufletul său?” (Marcu 
8:36-37).

Scopul vieţii tale este foarte important. Scopul lui 
Dumnezeu pentru viaţa ta este în principal să fii agentul 
Său de mântuire, să fii partenerul Său în câştigarea 
oamenilor pentru Cristos. Fii foarte ferm în acest sens. 

Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe 
Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20:21).

LUNI

1
Preia priorităţile Lui



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat un scop în viaţă. Inima 
mea este aprinsă de pasiunea 
pentru Evanghelie. Mă dedic fără 
rezerve acestui scop divin, pentru 
a transforma viaţa multora cu 
puterea Cuvântului Tău, în Numele 
lui Isus. Amin. 

1 Ioan 2:15-3:10
Ezechiel 45-46

Trăieşte pentru această cauză. 
Prea mulţi oameni trăiesc fără să 
descopere vreodată pentru ce 
s-au născut; ei doar trec prin viaţă, 
gândindu-se exclusiv la persoana 
lor. Nu există viaţă mai rea decât 
a unui om egoist care nu se poate 
gândi decât la sine. 

Rugăciunile tale nu ar trebui 
să fie doar despre tine, despre 
familia ta, despre slujba ta, despre 
familia ta şi despre tot ceea ce mai 
are legătură cu tine. Preia priorităţile 
lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru 
sufletele pierdute. Biblia spune că 
Dumnezeu nu doreşte moartea 
nimănui, ci vrea ca toţi să vină la 
pocăinţă (2 Petru 3:9). Însă aceasta 
se poate întâmpla doar dacă îţi 
iei în serios rolul de câştigător de 
suflete şi de mijlocitor.  

Apocalipsa 5:1-14
Ioel 1

1 Corinteni 9:16; 
Romani 1:16

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu există timp mai potrivit de reflectare la 
jertfa ispăşitoare a lui Cristos decât vremea 

Crăciunului. În toiul tuturor celebrărilor şi pregătirilor 
voioase, fă-ţi puţin timp să meditezi la scopul naşterii, 
vieţii, morţii şi învierii Lui. El ne-a dăruit aşa o viaţă 
extraordinară de glorie şi de neprihănire, însă nu 
pentru a o păstra doar pentru noi, ci pentru a-i aduce 
şi pe alţii la mântuire, chiar şi atunci când acest lucru 
devine primejdios. Trebuie să iei poziţie fermă pentru 
Evanghelia lui Cristos. 

Pavel a fost cel mai persecutat dintre toţi 
apostolii, tocmai din cauza convingerilor sale cu privire 
la Evanghelie. Atunci când s-a dus la Ierusalim, ceilalţi 
apostoli l-au luat deoparte să-i explice cât de mulţi 
evrei se convertiseră la credinţa în Cristos, însă că 
aceştia rămăseseră, totodată, devotaţi Legii lui Moise. 
Pavel trebuie să se fi mirat de zelul lor faţă de Lege, de 
vreme ce Cristos adusese sfârşitul Legii (Romani 10:4) 
prin moartea, îngroparea şi învierea Lui (Efeseni 2:15). 
Celălalt apostol n-a voit însă să-i provoace pe iudei, aşa 
că i-a spus lui Pavel să se poarte în acea circumstanţă 
conform Legii mozaice.

Cineva însă l-a recunoscut pe Pavel şi a început 
să strige: „Bărbaţi israeliţi, daţi ajutor! Iată omul care 

MARȚI

2

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).

Apără Evanghelia



Note

propovăduieşte pretutindeni 
şi în toată lumea împotriva 
norodului, împotriva Legii şi 
împotriva Locaşului acestuia; ba 
încă i-a vârât şi pe nişte greci în 
Templu şi a spurcat acest Locaş 
sfânt” (Faptele Apostolilor 21:28). 
Mulţimea a tăbărât asupra lui 
Pavel şi probabil l-ar fi ucis, dacă 
n-ar fi intervenit soldaţii (Faptele 
apostolilor 21:18-32).

Predică-L pe Cristos cu 
îndrăzneală, chiar dacă eşti 
persecutat. În toate strategiile 
noastre de câştigare a sufletelor 
pentru Împărăţia lui Dumnezeu, 
nu trebuie să ne pierdem nici o 
clipă încrederea în Domnul şi în 
puterea Lui. 

1 Ioan 3:11-24
Ezechiel 47-48

Apocalipsa 6:1-10
Ioel 2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai încredinţat Evanghelia şi mi-
ai dat privilegiul minunat de a o 
proclama cu îndrăzneală oriunde şi 
oricând, în pofida oricărei opoziţii, 
eliberând astfel oamenii de sub 
puterea diavolului şi aducându-i în 
libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, 
în Numele lui Isus. Amin. 

1 Timotei 1:11; 
Marcu 16:15

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



A te întări în Domnul nu înseamnă a-ţi fortifica 
puterea fizică, sau musculatura, nu! Ci înseamnă 

a te întări în harul care este în Isus Cristos, a beneficia de 
acest har. Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei: „Tu, dar, 
copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Cristos Isus” 
(2 Timotei 2:1). Nu toţi sunt tari în harul care este în Isus 
Cristos, însă Cuvântul lui Dumnezeu spune să nu zădărnicim 
harul Său (2 Corinteni 6:1), ci să beneficiem de el. Cu alte 
cuvinte, depinde de tine. În primul rând trebuie să înţelegi 
ce ţi-a adus harul lui Dumnezeu şi apoi să beneficiezi de el. 

De exemplu, harul lui Isus Cristos ne-a adus sănătate 
divină în Evanghelie; fructifică acest har şi rămâi în sănătate 
divină. Refuză să fii bolnav. De asemenea, harul Său ne-a 
adus bunăstare; prin urmare, refuză să fii sărac: „Căci 
cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos. El, măcar 
că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin 
sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi” (2 Corinteni 8:9). Harul 
Său ne-a propulsat într-o viaţă de neprihănire: „... Cei ce 
primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, 
vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus 
Cristos” (Romani 5:17). Harul domneşte prin neprihănire. 
Ca atare, beneficiază de harul Lui şi continuă să domneşti 
în viaţă.

Trebuie să înţelegi ce înseamnă să primeşti în toată 
plinătatea harul lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu îţi 
dăruieşte însăşi Persoana Sa, adică tot ceea ce este şi tot 

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea 
tăriei Lui (Efeseni 6:10).

MIERCURI
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Întăreşte-te în harul care este 

în Cristos



Note

ceea ce are El. Prin har, tu primeşti 
viaţa şi natura Lui de neprihănire şi 
de stăpânire, pentru a domni asupra 
diavolului, asupra bolilor, asupra 
lumii şi a sistemelor ei. Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

Refuză să fii înfrânt de 
adversităţile vieţii. Întăreşte-te 
în harul care este în Isus Cristos. 
Trăieşte Cuvântul Lui, căci despre 
aceasta este vorba. Studiază 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a 
învăţa mai multe despre moştenirea 
ta în Cristos. Nu poţi beneficia de 
harul Său până când nu cunoşti ce 
a realizat acest har pentru tine, ce 
anume ţi-a dat şi ce te-a făcut să 
fii. Nu este de mirare că apostolul 
Petru ne îndeamnă: „Ci creşteţi în 
harul şi în cunoştinţa Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Cristos” 
(2 Petru 3:18).

1 Ioan 4
Daniel 1-2

Apocalipsa 
6:11-17

Ioel 3

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, am primit 
plinătatea harului Tău. Acţiunea 
acestui har în mine este puterea 
de succes neîntrerupt şi o 
extraordinară viaţă de excelenţă, 
victorie şi stăpânire. Eu nu 
zădărnicesc harul Tău, ci îl fructific 
acum şi întotdeauna. Refuz tot ceea 
ce contravine voii Tale absolute 
pentru viaţa mea, în Numele lui 
Isus. Amin.

Ioan 1:17; 
Evrei 4:16

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cartea Geneza ne spune în primul capitol 
cum la început, Dumnezeu a creat cerurile şi 

pământul. El le-a creat prin cuvinte! Toată lucrarea lui 
Isus pe pământ s-a bazat pe cuvinte. El schimba lucrurile 
prin cuvinte. Fiecare cuvânt pe care l-a rostit s-a împlinit. 
Când le-a vorbit ochilor orbi, aceştia s-au deschis. 
Urechile surde s-au deschis la porunca Sa. Odată El i-a 
spus unui om cu mâna paralizată: „Întinde-ţi mâna!”; 
omul s-a conformat şi mâna sa a fost restaurată (Matei 
12:13). Chiar şi atunci când a înviat morţii, a realizat acest 
lucru tot prin cuvinte. El a fost un adevărat Maestru al 
cuvintelor. El ştia exact cum să le folosească.

Extraordinara Sa pricepere în utilizarea cuvintelor 
i-a captivat până şi pe soldaţii trimişi să-L aresteze. Când 
au ajuns la El, probabil au şi uitat de misiunea lor, fiind 
copleşiţi de puterea şi de excelenţa cu care vorbea. Pur 
şi simplu nu L-au putut aresta. Iar când preoţii cei mai 
de seamă şi fariseii i-au întrebat: „De ce nu L-aţi adus?” 
aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca 
Omul acesta” (Ioan 7:46). 

Când oamenii Îl ascultau pe Isus, nu mai voiau să 
plece din prezenţa Sa: „... Şi gloata cea mare Îl asculta 
cu plăcere” (Marcu 12:37). Veneau cu zecile de mii şi 
Îl îmbulzeau din toate părţile. Scriptura relatează că, la 
un moment dat, mulţimile rămăseseră cu Domnul timp 

JOI

4
Maestrul cuvintelor!

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

viaţă (Ioan 6:63).



Note

de trei zile în deşert, uitând până 
şi de mâncare, tot ascultându-I 
cuvintele pline de viaţă. 

Atunci când a eliberat un 
îndrăcit în sinagogă, Biblia spune 
că cei prezenţi „... au fost cuprinşi 
de spaimă şi ziceau unii către alţii: 
«Ce înseamnă lucrul acesta? El 
le porunceşte cu stăpânire şi cu 
putere duhurilor necurate, şi ele 
ies!»” (Luca 4:36). Fariseii doar 
vorbeau despre demoni, dar Isus 
li Se adresa direct demonilor cu 
deplină autoritate. Aleluia! Sunt 
atât de motivat de dragostea şi 
de exemplul Domnului! El era un 
veritabil Maestru al cuvintelor!

1 Ioan 5
Daniel 3-4

Apocalipsa 7:1-10
Amos 1-2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat Cuvântul Tău ca să trăiesc 
prin el. Rostesc mereu cuvinte de 
credinţă bazate pe Scriptură, ştiind 
că au putere să producă rezultate 
pentru gloria Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

Marcu 11:23; 
Iacov 3:13

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Noe ne este un bun exemplu de om care a 
umblat în favoarea lui Dumnezeu. Biblia 

spune: „Dar Noe a găsit har în ochii Domnului” (Geneza 
6:8, versiunea Fidela). Astfel, când Dumnezeu a decis 
să distrugă pământul prin potop, l-a instruit pe Noe să 
construiască o arcă pentru a-l salva. În urma acestui 
fapt, nu a mai contat cât de năprasnic a fost potopul, 
pentru că aceleaşi ape care devastau lumea, nu făceau 
decât să ridice arca lui Noe tot mai mult. El nu trebuia 
să se îngrijoreze cu privire la potop, pentru că se bucura 
de favoarea lui Dumnezeu.  

În Romani 5:17 Biblia ne spune că Dumnezeu 
ne-a dat har din abundenţă, ceea ce înseamnă că şi 
noi ne bucurăm de favoarea Lui. Prin urmare, ar trebui 
să trăieşti fiecare zi cu convingerea că eşti favorizat de 
Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă în lume, refuză 
să te temi, pentru că tu nu eşti din lume. Menţine-ţi 
permanent această conştientizare, pentru că altfel te 
împotriveşti Cuvântului lui Dumnezeu fără să vrei şi te 
expui unor provocări, dificultăţi sau frustrări inutile.

A umbla în favoare nu înseamnă că nu va veni 
potopul. Aminteşte-ţi că Dumnezeu l-a avertizat pe 
Noe înainte de potop şi l-a instruit să construiască arca, 
apoi să se urce în ea şi să rămână acolo. Ar fi fost cu 

Tu te vei ridica şi vei avea milă de Sion, căci a venit 
timpul să îi arăţi favoare, da, timpul rânduit a venit 

(Psalmul 102:13, versiunea Fidela).

VINERI

5
Beneficiarii favorii Lui 

supranaturale



Note

totul nesăbuit ca Noe să se roage 
împotriva apei, în loc să acţioneze 
după Cuvântul lui Dumnezeu de a 
construi arca şi de a rămâne în ea. 
Rămâi şi tu în arca lui Dumnezeu 
– în Cuvântul Său – şi nu vei fi 
niciodată dezavantajat în viaţă, 
pentru că ai căpătat favoare 
înaintea Domnului.  

Unii consideră că dacă toate 
merg bine, atunci vor obţine 
favoarea lui Dumnezeu, dar nu aşa 
stau lucrurile. Dimpotrivă, favoarea 
lui Dumnezeu este aceea care face 
ca toate lucrurile să meargă bine. 
Dumnezeu vrea să conştientizezi 
că nici un lucru nu este menit să 
fie împotriva ta. Indiferent ce se 
întâmplă, poţi fi mereu învingător, 
pentru că tu eşti obiectul dragostei 
copleşitoare a lui Dumnezeu şi al 
harului Său supranatural.  

2 Ioan 
Daniel 5-6

Apocalipsa 
7:11-17

Amos 3-4

Ioan 1:16;
2 Timotei 2:1

| Proclamaţie
Favoarea lui Dumnezeu 
funcţionează în şi prin mine. Am 
primit plinătate de har şi de aceea 
umblu în neprihănire şi în stăpânire! 
Sunt obiectul harului supranatural 
al lui Dumnezeu şi al iubirii Lui 
nepieritoare. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Marcu 7:13, Biblia consemnează că Domnul 
Isus i-a mustrat pe iudei pentru că „au desfiinţat 

Cuvântul lui Dumnezeu prin datina lor.” Îţi poţi imagina 
să desfiinţezi Cuvântul lui Dumnezeu care a creat 
întregul univers? Însă din păcate aceasta este starea 
multora. Cuvântul lui Dumnezeu nu funcţionează în 
viaţa lor, pentru că nu se conectează cu el. Ei preferă să 
se ţină de tradiţiile lor, decât să se bazeze pe realitatea 
Cuvântului divin. 

Ori de câte ori auzi Cuvântul lui Dumnezeu 
predicat sau rostit, conectează-te la el cu atitudinea 
cuvenită de credinţă (Evrei 4:2). Răspunde la Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aceasta nu presupune doar memorarea 
şi recitarea versetelor din Scriptură, nu! Dumnezeu nu 
ne-a dat Cuvântul Său doar pentru a-l putea cita, ci 
pentru a-l folosi şi a trăi la standardele lui. Trebuie să 
existe un răspuns din partea ta; dacă nu răspunzi în nici 
un fel şi rămâi la datinile tale, Cuvântul lui Dumnezeu 
nu-ţi poate ajuta la nimic. 

Cum se răspunde la Cuvântul Domnului? Aşa cum 
ne învaţă versetul tematic: rostind plini de încredere 
şi de îndrăzneală ceea ce a spus Dumnezeu! El ţi-a dat 
Cuvântul Său tocmai pentru a putea răspunde la el cu 

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, 
căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici 
un chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de 

încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 
teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6).

Conectează-te cu Cuvântul Lui

SÂMBĂTĂ
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Note

credinţă, în concordanţă cu ce 
ţi-a transmis. De exemplu, El a 
zis: „Nicidecum n-am să te las, 
cu nici un chip nu te voi părăsi” 
(Evrei 13:5). Aceasta înseamnă că 
niciodată nu-ţi va lipsi nimic şi nu 
ai de ce să te temi de ceva sau de 
cineva, pentru că Domnul este cu 
tine. Prin urmare, indiferent ce se 
întâmplă, vei fi mereu învingător.

Acum tu trebuie să te 
conectezi cu acest Cuvânt 
răspunzând cu încredere şi în 
deplină concordanţă cu el. Şi 
astfel, declari: „Domnul este 
ajutorul meu şi nu mă tem de 
ce mi-ar putea face vreun om” 
(Evrei 13:6). Atunci când rosteşti 
Cuvântul lui Dumnezeu în învoire 
cu el, răspunzi aşa cum trebuie. 
Aşa te conectezi cu Cuvântul lui 
Dumnezeu şi îl faci să rodească în 
viaţa ta. 

3 Ioan 
Daniel 7-8

Apocalipsa 8:1-13
Amos 5-6

Iacov 1:22-25; 
Romani 10:10

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc că îmi 
arăţi calea spre o viaţă fructuoasă şi 
glorioasă. Pe măsură ce răspund în 
învoire cu Cuvântul Tău, viaţa mea 
este înălţată deasupra principiilor 
nocive ale lumii şi sunt propulsat 
din victorie în victorie, 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 natura lui Dumnezeu care 
ţi-a fost împărtăşită (2 Petru 1:4) şi care 

produce în tine dreptatea lui Dumnezeu, adică abilitatea 
de a face ceea ce este drept şi bine, împlinind voia 
Tatălui. Dumnezeu are întotdeauna dreptate, pentru 
că dreptatea este în natura Sa. Ei bine, această natură 
a dreptăţii, a neprihănirii lui Dumnezeu acţionează 
în noi. Astfel, ca cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu 
(Filipeni 3:20), noi practicăm neprihănirea, umblăm în 
neprihănire şi facem fapte de neprihănire, manifestând 
bunătatea lui Dumnezeu în lumea aceasta.  

Însă tocmai pentru faptele bune pe care le făcea 
Isus, fariseii şi saducheii Îl invidiau şi I se opuneau, 
pentru că nu-L înţelegeau. Dacă la locul tău de muncă, de 
exemplu, ai făcut ceva bun, vrednic de toată lauda, însă 
în loc de recompensă ai fost mai degrabă persecutat, nu 
te întrista.

Doar pentru faptul că tu eşti bun şi faci ceea ce 
este bine nu înseamnă că toţi te vor felicita. Uneori s-ar 
putea să întâmpini chiar opoziţie din partea unora, care 
vor încerca să te abată de pe calea ta. Însă chiar dacă 
unii te vor numi rău în pofida faptelor tale bune, nu te 
lăsa descurajat. Refuză să te schimbi. Menţine parcursul 
Cuvântului lui Dumnezeu în inima ta şi în gura ta. 

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). 

Manifestă neprihănirea 
neîncetat!

DUMINICĂ
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Note

Nu uita că tu eşti neprihănirea 
lui Dumnezeu în Isus Cristos (2 
Corinteni 5:21); prin urmare, 
este chemarea ta să exprimi 
neprihănirea Lui. Priveşte-te în 
acest fel, indiferent de presiunile 
care te-ar putea provoca să te 
compromiţi. Priveşte-te în lumina 
Scripturii care spune despre tine: 
„Cel ce este în voi este mai mare 
decât cel ce este în lume” (1 Ioan 
4:4). Aceasta înseamnă că tu eşti 
mai mare decât cei ce ţi se opun 
sau te persecută. Tu eşti veşnic 
învingător.

Rămâi în Cuvântul 
lui Dumnezeu şi manifestă 
neprihănirea Lui neîncetat, 
indiferent de critici; aşa vei învinge 
întotdeauna. Aleluia! 

Iuda
Daniel 9-10

Apocalipsa 9:1-10
Amos 7

Isaia 54:17; 
2 Corinteni 5:21

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut un învingător pe viaţă. Îţi 
mulţumesc că mi-ai dat harul 
să domnesc în viaţă şi să trăiesc 
pentru slava Ta. Neprihănirea şi 
bunătatea sunt emblemele vieţii 
mele, prin urmare voi manifesta 
neprihănirea şi voi umbla în voia Ta 
absolută 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



Vremea culorii în viaţa copiilor 
defavorizaţi

Pe tot globul, Crăciunul este una dintre cele mai 
aşteptate sărbători din an, pentru ceea ce reprezintă: 
dragoste şi dăruire. Din păcate însă, pentru familiile 
sărace şi în special pentru copiii defavorizaţi, povestea 
este deseori tristă, iar sărbătoarea nu-i aşa colorată, 
pentru că puţini îşi aduc aminte şi de ei. 

„Trimite porţii” este un program special pentru 
distribuirea alimentelor, din cadrul Misiunii Urbane 
a organizaţiei Christ Embassy. Campania se asigură 
că şi copiii uitaţi din suburbii sunt sărbătoriţi de 
Crăciun, la fel ca toată lumea, împlinind instrucţiunea 
Domnului din Neemia 8:10.

Vă invităm să vă alăturaţi campaniei din acest an, 
când vom celebra Crăciunul alături de 500.000 de 
copii nevoiaşi din mai multe suburbii din jurul lumii, 
dăruindu-le o masă festivă, sucuri, cadouri şi Cuvântul 
lui Dumnezeu, pentru a avea o fundaţie solidă pe care 
să îşi clădească viaţa.

Pentru mai multe informaţii şi pentru a sponsoriza 
acest program, vizitaţi www.theinnercitymission.org, 
sunaţi la +2348123445240; +2348024779180, sau 
trimiteţi un e-mail la info@theinnercitymission.org 

Trimiteți porții 2014
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Duhul lui Dumnezeu poate să reverse asupra 
ta abilităţi supranaturale, astfel încât să te 

trezeşti deodată că poţi face anumite lucruri şi că ai 
anumite talente în domenii la care nu te-ai gândit şi 
pentru care nu te-ai pregătit niciodată.   

Am primit asemenea mărturii de la oameni care 
n-au fost niciodată la şcoală, dar cumva, prin abilitate 
supranaturală de la Duhul Sfânt, au luat pur şi simplu 
Biblia şi aşa, la prima vedere, au putut atât citi, cât şi 
înţelege. Alţii s-au trezit funcţionând cu o extraordinară 
înţelepciune de la Duhul Sfânt şi totodată cu îndemânare, 
pricepere şi cunoştinţă în realizarea unor lucrări iscusite 
şi chiar artistice. Cineva ar putea întreba: „Dar cum este 
posibil aşa ceva?” Datorită ungerii Duhului Sfânt.

Se întâmplă foarte multe lucruri atunci când 
predicăm Cuvântul lui Dumnezeu şi se transferă foarte 
mult prin împărtăşirea cu puterea Duhului Sfânt. În 
Cristos, noi avem într-adevăr abilitatea de a produce 
schimbări supranaturale pentru noi şi pentru alţii. Biblia 
relatează o întâmplare din viaţa lui Petru, care după 
ce se trudise zadarnic să pescuiască ceva, L-a primit în 
barca sa pe Isus care i-a spus: „Depărteaz-o la adânc şi 
aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire” (Luca 5:4). Simon, 
care era pescar profesionist, I-a răspuns: „Învăţătorule, 
toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic; dar, la 

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

dimpotrivă, vine de la Dumnezeu (2 Corinteni 3:5).

El ne dă abilităţi supranaturale

LUNI
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Note

cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” 
(Luca 5:5). Atunci el şi colegii lui au 
prins o aşa mare mulţime de peşti, 
că începeau să li se rupă mrejele 
(Luca 5:6).

Chiar acum Duhul Sfânt 
transferă abilităţi speciale în viaţa 
ta; primeşte-le prin credinţă acum! 
Biblia spune că Domnul „ne dă un 
har şi mai mare...” (Iacov 4:6). 
De astăzi vei descoperi că poţi 
face anumite lucruri pe care nu le 
puteai face până acum. Abilităţile 
acestea ţi-au fost date în mod 
supranatural, prin Duhul Sfânt şi 
te vor ajuta să prosperi financiar, 
profesional, academic şi pe toate 
planurile, în Numele lui Isus!  

Apocalipsa 1:1-20
Daniel 11-12

Apocalipsa 
9:11-21

Amos 8-9

Coloseni 1:29; 
Isaia 40:29

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
dai abilităţi supranaturale pentru 
a putea fi mai eficient în slujba 
împăcării. Mă bucur că Duhul Sfânt 
locuieşte în mine şi îmi intensifică 
harul şi înţelepciunea de a-Ţi 
manifesta neprihănirea şi gloria 
faţă de lumea din jurul meu, în 
Numele lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Corpul uman este o limitare a divinităţii. Dă-
mi voie să-ţi explic. Când Isus S-a întrupat 

şi umbla pe pământ, erau anumite lucruri pe care nu 
le putea face, pentru că deşi El însuşi era Dumnezeu, 
corpul uman Îl limita. De exemplu, El nu putea continua 
să predice zi de zi, ceas de ceas, fără să obosească. 
Trebuia să doarmă. O dată a adormit în timp ce călătorea 
cu barca, pentru că era obosit. 

Cum Şi-o fi dorit Isus să fie eliberat de acele 
limitări trupeşti! Această împuternicire avea să ne-o 
dăruiască El odată cu revărsarea Duhului Sfânt. Însă 
atunci Isus nu putea depăşi prea mult graniţele 
Israelului, pentru că oricât de mult iubea El lumea, 
era evreu. Nici măcar femeia samariteană nu voia să-L 
asculte la început: „«Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la 
mine, femeie samariteană?» – Iudeii, în adevăr, n-au 
legături cu samaritenii” (Ioan 4:9). Gândeşte-te că dacă 
i-ar fi abordat pe romani şi aceştia L-ar fi tratat la fel. 

Aşadar corpul uman reprezintă o limitare a 
divinităţii în tine. Isus era Cuvântul lui Dumnezeu întrupat; 
însă atunci când dormea, „Cuvântul” nu dormea. Singurul 
motiv pentru care El trebuia să doarmă consta în faptul că 
trupul Lui era obosit; trupul era acela care avea nevoie de 
odihnă. Şi ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că esenţa 
spiritului uman – personalitatea umană – nu este trupul 
fizic, din cauza evidentelor limitări ale acestuia.

Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului, şi 
toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui (Psalmul 33:6).

Cuvinte fără limitări

MARȚI
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Note

Însă Dumnezeu a hotărât 
ca divinitatea să fie eliberată 
prin cuvinte! Cuvintele nu pot 
fi limitate, pentru că pătrund în 
tărâmul spiritual. Poţi să vorbeşti 
din locul în care te afli şi să produci 
schimbări oriunde în lume. 
Aceasta este puterea cuvintelor! 
Poţi să rosteşti ceva din odăiţa 
ta de rugăciune şi să ai un mare 
impact în cer.   

Cuvintele! Cât de importante 
sunt cuvintele tale! Când duhul 
tău este sincronizat cu Duhul 
Sfânt, cuvintele tale devin duh 
şi viaţă, la fel cum erau cuvintele 
Domnului Isus. Aşa că atunci 
când te confrunţi cu o anumită 
situaţie şi trebuie să produci nişte 
schimbări, mai întâi meditează 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu; 
îmbibă-ţi duhul de Cuvântul lui 
Dumnezeu până când pe gura ta 
nu mai iese decât Cuvântul Lui!

Apocalipsa 2:1-17
Osea 1-2

Apocalipsa 
10:1-11
Obadia 1

Evrei 4:12; 
Isaia 55:11

| Proclamaţie
Viaţa mea este pentru gloria lui 
Dumnezeu. Sunt un produs al 
Cuvântului Său. Viaţa mea este o 
expresie absolută a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Cuvintele mele sunt 
duh şi viaţă. De câte ori vorbesc, 
se declanşează puterea de a face 
schimbări! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul nostru tematic este despre Omul Isus 
Cristos: cine este El, respectiv convingerea 

noastră asupra personalităţii, originii şi scopului Lui. 
Nu există o altă cale pentru ca oamenii să fie mântuiţi 
şi împăcaţi cu Dumnezeu, decât prin Isus Cristos. El a 
împăcat oamenii cu Dumnezeu prin jertfa Sa pe cruce 
(2 Corinteni 5:19). Aceasta este convingerea noastră 
despre Cristos şi motivaţia de a predica Evanghelia.  

Biblia spune: „În nimeni altul nu este mântuire: 
căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor 
în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele apostolilor 
4:12). Convingerea mea fermă asupra acestui fapt mă 
motivează să predic Evanghelia în toată lumea. Sunt 
convins că nu există mântuire în nimeni altcineva şi sunt 
animat de acest gând. Omul este condamnat fără Isus; 
prin urmare, nu putem tăcea, nici nu putem pretinde 
că ar mai fi şi alte căi. Nu putem amâna mântuirea 
sufletelor, pentru că nu există altă cale. 

Prin păcatul adamic, omul s-a înstrăinat de viaţa lui 
Dumnezeu, dar Isus ne-a împăcat cu Tatăl prin moartea Sa 
ispăşitoare, ca să ne facă să ne înfăţişăm înaintea Lui sfinţi, 
fără prihană şi fără vină (Coloseni 1:22). El S-a jertfit ca preţ 
de răscumpărare pentru noi. El a plătit ce eram eu dator şi 
ceea ce niciodată n-aş fi putut plăti. El a făcut acelaşi lucru 

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur 
mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus 

Cristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de 
răscumpărare pentru toţi... (1 Timotei 2:5-6).

Isus Cristos – Singurul 
Mijlocitor

MIERCURI
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Note

pentru fiecare om din lume, dar sunt 
încă mulţi care n-au aflat. De aceea 
trebuie să continuăm să predicăm 
Evanghelia, pentru că dacă oamenii 
nu aud Vestea bună, nu au cum să o 
creadă, iar dacă nu o cred, nu pot fi 
mântuiţi. 

Fie câştigarea sufletelor 
pasiunea ta şi cel mai important 
scop al vieţii tale. Împăcându-te cu 
Sine prin Isus Cristos, Dumnezeu 
ţi-a încredinţat slujba împăcării, 
adică slujba de a-i face şi pe alţii 
prietenii Săi. În 2 Corinteni 5:18-
19, Biblia spune: „Şi toate lucrurile 
acestea sunt de la Dumnezeu, 
care ne-a împăcat cu El prin Isus 
Cristos şi ne-a încredinţat slujba 
împăcării; că adică, Dumnezeu era 
în Cristos, împăcând lumea cu Sine, 
neţinându-le în socoteală păcatele 
lor, şi ne-a încredinţat nouă 
propovăduirea acestei împăcări.”

Apocalipsa 
2:18-3:6
Osea 3-6

Apocalipsa 
11:1-10
Iona 1-2

Coloseni 2:13-14; 
2 Corinteni 5:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
extraordinara dragoste pe care ai 
arătat-o faţă de mine prin moartea 
ispăşitoare a lui Isus în locul meu, 
pentru a mă aduce într-o unire 
inseparabilă cu Tine. De acum 
trăiesc în glorie, pe deplin dedicat 
în a-i conduce pe oameni la căldura 
şi afecţiunea harului Tău mântuitor, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi creştini au întrebat: „După ce ai fost 
botezat cu Duhul Sfânt, când primeşti 

botezul cu foc?” Trebuie să înţelegi limbajul în care 
a fost scrisă Scriptura şi stilul de scriere al autorilor 
Evangheliilor şi Epistolelor. Matei, la fel ca Ioan şi Pavel, 
folosea deseori două imagini pentru a ilustra un singur 
concept.

Aceasta a făcut Matei când a spus, în versetul 
tematic: „El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”; se 
referea la un singur lucru. Nu spune că vei fi botezat mai 
întâi cu Duhul Sfânt şi apoi cu foc; nu! Când eşti botezat 
cu Duhul Sfânt, eşti botezat cu foc, pentru că Duhul 
Sfânt este Focul lui Dumnezeu. Unul dintre modurile în 
care Se manifestă este prin foc.

Pe muntele Carmel, când Ilie s-a rugat şi L-a 
chemat pe Dumnezeu, El a trimis foc din cer, care a 
uscat apa din şanţul făcut în jurul altarului şi a mistuit 
jertfa şi lemnul de pe altar (1 Împăraţi 18:24-38). Când 
Dumnezeu i S-a arătat lui Moise, El a folosit un rug aprins 
pentru a-i atrage atenţia. Poate că spui: „Da, dar aceasta 
a fost în Vechiul Testament; cum este astăzi?” În Noul 
Testament, când Duhul Sfânt S-a pogorât peste apostoli, 
în Faptele Apostolilor 2:1-4, Biblia spune că: „Nişte limbi 
ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au 

Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; 
dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât 

mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El 
vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc (Matei 3:11).

Botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc 

JOI
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Note

aşezat câte una pe fiecare din ei.” 
Când s-a întâmplat aceasta, toţi au 
fost umpluţi cu Duhul Sfânt.

Dacă eşti născut din nou 
şi L-ai primit pe Duhul Sfânt, El 
este în tine cu toată „puterea Lui 
mistuitoare.” Nu trebuie să Îl vezi 
cu ochii fizici, dar El este cu tine 
şi te însoţeşte oriunde ai merge. 
Aleluia! 

Când mergi să predici 
Evanghelia şi să fii martorul puterii 
învierii Lui, conştientizează faptul 
că nu eşti singur. Când vorbeşti cu 
autoritatea Lui, cuvintele tale vor 
fi ca focul, inimile oamenilor se vor 
aprinde când te vor asculta şi se 
vor întoarce la Domnul.

Apocalipsa 3:7-22
Osea 7-10

Apocalipsa 
11:11-19
Iona 3-4

Faptele Apostolilor 2:3-4; 
Luca 24:32

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Duhul Sfânt care Îşi are sediul în 
inima mea. El este focul şi puterea 
vieţii mele. Lumina Lui străluceşte 
cu intensitate în inima mea. El 
face ca prezenţa Tatălui să fie reală 
pentru mine şi aprinde pasiunea 
şi puritatea Lui în duhul meu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pentru creştini, botezul în apă prin scufundare 
este important, iar semnificaţia lui nu ar 

trebui trecută cu vederea. Versetul tematic ne spune 
exact semnificaţia botezului în apă: este o mărturisire a 
credinţei tale în moartea, îngroparea şi învierea lui Isus 
Cristos. Când eşti scufundat în apă în timpul botezului, 
tu declari că te identifici cu El în moartea şi în îngroparea 
Lui. Ridicarea din apă este simbolul învierii Lui; astfel 
afirmi că din acel moment, tu umbli într-o viaţă nouă. 
Slavă lui Dumnezeu!

În plus, botezul marchează despărţirea ta definitivă 
de lume. Când copiii lui Israel au trecut prin Marea Roşie 
pe uscat, a fost un simbol al botezului lor în apă. Biblia 
spune că au păşit prin credinţă (Evrei 11:29). 1 Corinteni 
10:1-2 ne spune că toţi au fost botezaţi pentru Moise, în 
nor şi în mare: „Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii 
noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, toţi 
au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise.”

După ce ei au trecut prin mare şi au ieşit pe 
partea cealaltă, Egiptenii au încercat să facă acelaşi 
lucru, însă au fost îngropaţi în apă; au murit toţi. 
Atunci, copiii lui Israel au fost despărţiţi de Egipt; Marea 
Roşie a reprezentat separarea lor definitivă. În acelaşi 

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, am fost 
botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea 

Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după 
cum Cristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi 

noi să trăim o viaţă nouă (Romani 6:3-4).

Despărţirea definitivă de lume

VINERI
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Note

mod, botezul în apă marchează 
despărţirea ta definitivă de Egipt, 
care este un simbol al lumii.

Din acest motiv, fiecare 
creştin trebuie să fie botezat în apă; 
botezul este un simbol al mântuirii, 
dar nu în sensul că îţi îndepărtează 
păcatele, ci este simbolul unui 
cuget curat înaintea lui Dumnezeu. 
1 Petru 3:20-21 spune: „... care 
fuseseră răzvrătite odinioară, 
când îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu era în aşteptare, 
în zilele lui Noe, când se făcea 
corabia în care au fost scăpate 
prin apă un mic număr de suflete, 
şi anume opt. Icoana aceasta 
închipuitoare vă mântuieşte acum 
pe voi, şi anume botezul, care nu 
este o curăţare de întinăciunile 
trupeşti, ci mărturia unui cuget 
curat înaintea lui Dumnezeu, prin 
învierea lui Isus Cristos.”

Apocalipsa 4
Osea 11-14

Apocalipsa 
12:1-10
Mica 1-2

Marcu 16:16; 
Galateni 3:26-27

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
mă desparţi de distrugerile care 
ruinează viaţa oamenilor şi de 
judecata lumii. Mă identific cu 
moartea, îngroparea şi învierea lui 
Cristos, iar acum umblu în înnoirea 
vieţii, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când întreaga lume a devenit un dezastru, 
Dumnezeu nu Şi-a adunat îngerii să le spună: 

„Hei, haidem să reconstruim universul.” El a creat totul 
prin cuvinte. El a zis: „Să fie...” şi tot ce a rostit, a apărut. 
Când a spus: „Să fie lumină,” a fost lumină! El a rostit 
Cuvântul şi a recreat lumea. Tot ce există, a fost creat 
prin Cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 1:3 ne spune că El 
ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui.

Cuvintele sunt puternice, însă Cuvântul Lui este 
atotputernic! Trebuie să înţelegi această idee, aşa că 
meditează asupra ei; vreau să o primeşti în duh, ca să 
o poţi înţelege cu adevărat. Cuvintele sunt puternice, 
dar CUVÂNTUL lui Dumnezeu este atotputernic! Oricine 
poate spune ceva care va produce un rezultat, indiferent 
dacă este creştin, sau nu. Aceasta pentru că omul a fost 
făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; aceasta 
este natura lui. El poate spune orice şi acele cuvinte vor 
influenţa viaţa lui sau a altora; aşa că, din acest punct de 
vedere, cuvintele sunt puternice.

Dar când un om este născut din nou, el este născut 
din Cuvânt. Versetul tematic spune: „Fiindcă aţi fost 
născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, 
ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” Dacă 

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).

Cuvântul Lui este atotputernic!

SÂMBĂTĂ
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Note

eşti născut din nou, eşti un lăstar al 
Cuvântului lui Dumnezeu şi trăieşti 
prin Cuvântul Lui. Viaţa ta este 
construită de Cuvânt; tu rămâi în 
Cuvânt! Ce îţi spune acest lucru? 
Că tu nu rosteşti simple cuvinte, 
tu rosteşti CUVÂNTUL. Ce lucru 
important!

Când duhul tău este 
sincronizat cu Duhul Sfânt, tu 
rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu; 
cuvintele tale sunt duh şi viaţă, la fel 
ca ale Domnului. Când te confrunţi 
cu o anumită situaţie, dacă vrei să 
schimbi ceva, stârneşte-ţi duhul, 
pentru a rosti Cuvântul. Nu te lăsa 
niciodată intimidat de nimic! Când 
rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu 
cu gura ta, El vorbeşte prin tine; 
aceasta va schimba totul, şi tu vei 
ieşi victorios din orice situaţie.

Apocalipsa 5
Ioel 1-3

Apocalipsa 
12:11-17
Mica 3-4

Evrei 4:12; Evrei 11:3; 
Proverbe 16:24

| Rugăciune
Dragă Tată, sunt atât de privilegiat 
să fiu născut prin Cuvântul Tău! 
Cuvântul Tău în gura mea este viu 
şi activ, mai ascuţit decât o sabie 
cu două tăişuri, plin de energie 
divină pentru a transforma orice 
situaţie spre binele meu. Cuvântul 
Tău nu se va depărta nici astăzi de 
gura mea şi prin el voi învinge orice 
circumstanţe, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă te vei opri să te gândeşti la viaţa ta şi la 
anul care a trecut, vei vedea că Domnul a fost 

darnic şi bun; dragostea, mila şi harul Lui ne-au condus 
aşa încât să avem un an remarcabil. De aceea, atunci 
când celebrezi tot ce a făcut El pentru tine, sunt patru 
lucruri pe care ar trebui să le faci cu mulţumire şi cu 
recunoştinţă.

Primul lucru este rugăciunea de mulţumire: înalţă-I 
Domnului o rugăciune de mulţumire din toată inima, 
mulţumindu-I pentru un an plin de succese. Când te rogi, 
exprimă-ţi mulţumirea – las-o să vină din inima ta.

În al doilea rând, închină-I-te şi laudă-L în 
mulţumire. Aşa cum există o rugăciune de mulţumire, 
există şi o închinare de mulţumire, când eşti plin de laudă, 
exuberant şi extaziat în lauda care vine din duhul tău.

Al treilea lucru este mărturia ta de mulţumire, 
când spui ce a făcut El în viaţa ta. Când faci aceasta, nu 
te gândi la lucrurile pe care aparent „nu le-ai primit,” 
sau la ţelurile pe care le aveai pentru anul care se 
termină şi pe care nu le-ai atins, ci fii mulţumitor pentru 
bucuria Domnului din inima ta. Fii mulţumitor pentru 
fundamentul duhului tău, fundamentul credinţei pe care 
Dumnezeu ţi-a dat-o! Fii mulţumitor pentru nădejdea 
din duhul tău. Unii oameni nu au nici o nădejde pentru 
viitor, însă ţie, Dumnezeu ţi-a dat speranţă. Aşa că 

Din mijlocul lor se vor înălţa mulţumiri şi strigăte de 
bucurie; îi voi înmulţi, şi nu se vor împuţina; îi voi cinsti, 

şi nu vor fi dispreţuiţi (Ieremia 30:19).

Mulţumirea 

DUMINICĂ
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Note

mărturiseşte aceste lucruri şi alte 
binecuvântări pe care Domnul ţi 
le-a dat, cu mulţumire.

Al patrulea lucru este să dai 
un dar de mulţumire. Dă-i Domnului 
un dar special de mulţumire chiar 
astăzi, şi poziţionează-te pentru 
viitorul măreţ pe care El l-a plănuit 
pentru tine. Mulţumeşte-I astăzi 
într-un mod special, şi bucură-te 
de o zi fericită. Când te întorci de 
la biserică, răspândeşte atmosfera 
mulţumirii la tine acasă.

Plănuieşte-ţi ziua în aşa 
fel încât să Îi mulţumeşti de mai 
multe ori pe zi, fie de unul singur, 
fie împreună cu toată familia. 
Pregăteşte o zi întreagă de laudă 
şi mulţumire, drept recunoştinţă 
pentru tot ce înseamnă Cristos 
pentru tine şi pentru tot ce a făcut 
în viaţa ta.

Apocalipsa 6
Amos 1-4

Apocalipsa 
13:1-10
Mica 5-6

Psalmul 141:2; Psalmul 147:7-13; 
Psalmul 107:21-22

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
că îmi primeşti lauda, închinarea şi 
mulţumirea, sfinţindu-le prin Duhul 
Tău cel Sfânt. Pe măsură ce Te 
preamăresc, gloria Ta se intensifică 
în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru 
fenomenalul an 2014 şi pentru 
harul Tău, care mă propulsează 
în măreţul viitor pe care mi l-ai 
pregătit, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Să ne amintim de cei închişi...
„Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca şi cum 
ați fi şi voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care şi voi 
sunteți în trup” (Evrei 13:3).

Se spune că în închisoare, zilele de Crăciun şi de 
Anul Nou sunt cele mai fericite din an. Crăciunul este 
deosebit, pentru că atunci deţinuţii pot primi vizita 
celor dragi, iar Anul Nou vesteşte apropierea liberării. 

Peste 9 milioane de bărbaţi, femei şi minori sunt 
deţinuţi în diferite închisori din toată lumea. Putem 
să le facem sărbătorile fericite dăruindu-le cel mai 
mare dar din toate timpurile: Biblia cu comentarii din 
Rapsodia Realităţilor.

Alătură-te acestei campanii de distribuire de Biblii în 
închisori:

• Sponsorizând distribuirea Bibliilor cu comentarii 
din Rapsodia Realităţilor

• Implicându-te efectiv în acţiuni de distribuire
• Rugându-te pentru echipele de distribuire
• Invitându-i şi pe alţii să participe la campanie

Înscrie-te astăzi vizitând site-ul www.
rhapsodybible.org sau apelând numărul de telefon: 
+23.481.719.873.39

Oricine poate fi un partener al Bibliei! 

Trimite Biblii în toată lumea!!!
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Frumuseţea unei viţe stă în mlădiţe (care 
poartă roadele), iar viaţa (seva) care curge 

prin mlădiţe este aceeaşi cu cea din viţă. Aceasta îţi 
arată ideea lui Dumnezeu; Isus a spus: „Eu sunt Viţa, 
voi sunteţi mlădiţele.” Aceasta înseamnă că noi avem 
aceeaşi viaţă şi natură ca ale Lui. Isus nu a spus: „Eu 
sunt viţa şi Mă rog ca voi să deveniţi mlădiţele.” Nu a 
spus nici: „Eu sunt viţa; încercaţi să fiţi mlădiţele.” El 
a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.” Aceasta 
este o realitate, aşa că poţi spune cu îndrăzneală: „Eu 
şi Isus suntem una; noi avem aceeaşi viaţă.” Slavă lui 
Dumnezeu!

Să luăm în considerare versetul de la Ioan 14:23. 
Citeşte cuvintele lui Isus: „... Dacă Mă iubeşte cineva, 
va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom 
veni la el şi vom locui împreună cu el.” El a spus că dacă 
Îl iubeşti, Tatăl te va iubi, iar El împreună cu Tatăl vor 
veni la tine şi vor locui cu tine. El vorbeşte aici despre 
uniunea cu Tatăl! Noi suntem una cu El.

Să fii născut din nou înseamnă să fii în uniune cu 
Cristos: aceasta este cel mai importantă parte a mânuirii 
noastre. Când ai fost născut din nou, duhul tău a fost 
recreat şi ai fost cufundat în Cristos; tu ai devenit una 
cu El, reunit cu El ca o singură creaţie divină. 1 Corinteni 
12:13 spune: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de 

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne 
în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci 

despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic (Ioan 15:5).

Viţa şi mlădiţele sunt una

LUNI
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Note

un singur Duh, ca să alcătuim un 
singur trup... şi toţi am fost adăpaţi 
dintr-un singur Duh.” Ţie ţi-a fost 
dat să bei din Duhul Sfânt; tu ai fost 
unificat cu Duhul lui Dumnezeu şi 
făcut o singură creaţie divină.

Acesta este un lucru 
uimitor! Nu e de mirare că în Biblie 
scrie: „... noi suntem mădulare 
ale trupului Lui, carne din carnea 
Lui şi os din oasele Lui” (Efeseni 
5:30). Tu nu eşti cineva care se 
străduieşte să atingă nivelul lui 
Dumnezeu; tu eşti deja una cu El: 
un partener al dumnezeirii. De 
aceea El te numeşte o generaţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un 
neam sfânt, un popor ales, chemat 
să arate puterea, perfecţiunea, 
harul şi excelenţa divinităţii (1 
Petru 2:9).

Apocalipsa 7
Amos 5-9

Apocalipsa 
13:11-18

Mica 7

Evrei 2:11; 1 Corinteni 6:17; 
Romani 8:16-17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
onoarea de a fi într-o uniune 
inseparabilă cu Tine. Tu nu m-ai 
făcut doar un templu al Tău, ci şi un 
purtător şi un distribuitor al harului 
Tău, al neprihănirii, îndurării şi 
bunătăţii Tale. Mă delectez în 
plinătatea binecuvântării unirii 
mele cu Tine, manifestându-Ţi 
gloria, frumuseţea şi înţelepciunea, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu este minunat să ştii că Domnul Isus te-a ales 
şi te-a rânduit să aduci rod care să rămână – 

adică să ai rezultate care trec testul timpului? Este de 
aşteptat ca orice ai face, să aibă succes şi să „rămână”; 
aceasta înseamnă că alţii pot construi mai departe pe 
succesul tău, ducându-l la nivelul următor; aşa ar trebui 
să se întâmple în viaţa ta.

Biblia ne spune despre Iosif, care a fost vândut în 
casa lui Potifar ca sclav. Totuşi, pentru că Domnul era cu 
el, reuşea în tot ce făcea. Era prosper şi eficace. Când 
Potifar, stăpânul lui, a văzut aceasta, l-a făcut imediat 
supraveghetor peste casa lui. Potifar a recunoscut că 
Iosif era binecuvântat să aibă rezultate care să dureze.

Ungerea Duhului Sfânt este peste viaţa ta, ca să 
excelezi în tot ce faci. Conştientizează acest lucru. Orice 
eşti pus să faci, va fi un succes, pentru că tu eşti copilul 
lui Dumnezeu şi eşti destinat pentru lucrări măreţe. 
Efeseni 2:10 spune: „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am 
fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care 
le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în 
ele.” Tu ai ceva care transformă orice sarcină pe care o ai 
de îndeplinit, într-un succes. Succesul şi excelenţa sunt 
în duhul tău; ele sunt moştenirea ta în Cristos.

Nu voi m-aţi ales, ci Eu v-am ales şi v-am rânduit 
ca voi să mergeţi şi să aduceţi rod şi rodul vostru 
să rămână; pentru ca orice veţi cere de la Tatăl în 

Numele Meu, să vă dea (Ioan 15:16, versiunea Fidela).

Ungere de rodire...

MARȚI
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Note

De aceea, continuă să 
aduci rod. Continuă să câştigi. 
Rămâi eficace. Oriunde te-ai afla, 
schimbă situaţia în bine. Excelenţa 
lui Iosif nu a fost descoperită când 
a devenit şef, ci când era sclav. El 
a devenit şef doar pentru că era 
eficace. Duhul lui Dumnezeu din 
tine te face folositor şi eficient: „Ci 
voi veţi primi o putere, când Se va 
coborî Duhul Sfânt peste voi...” 
(Faptele apostolilor 1:8). Tu eşti 
uns pentru a câştiga, pentru a face 
ca lucrurile să meargă bine; tu eşti 
uns, nu doar să produci rezultate, 
ci ca rezultatele tale să dureze şi 
să ai o moştenire care să rămână. 
Slavă lui Dumnezeu!

Apocalipsa 8
Obadia

Apocalipsa 
14:1-10

Naum 1-3

Proverbe 22:29;
Proverbe 13:4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat abilitatea inerentă de a fi 
eficient în tot ce fac, producând 
rezultate extraordinare şi durabile! 
Tu m-ai echipat şi m-ai rânduit 
pentru o viaţă productivă. Sunt 
eficient în slujbă, în afacere, în 
lucrarea Domnului şi în orice 
domeniu din viaţa mea, în Numele 
lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul grecesc tradus „cunoştinţă” în versetul 
tematic, este „epignosis.” Înseamnă cunoştinţă 

deplină, exactă. Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi 
şi să vină la cunoştinţa deplină şi precisă a adevărului. Dacă 
acest lucru nu ar fi fost posibil, El nu l-ar fi spus. Aceasta 
este dorinţa Lui. Este motivul pentru care El a uns lucrări şi 
lucrători, ca un dar pentru Trupul lui Cristos, pentru că vrea 
să ai o înţelegere deplină a Fiului Său, devenind astfel un om 
matur, la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos.

În Efeseni 4:11-13, referindu-se la aceasta, apostolul 
Pavel a spus: „Şi El i-a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; 
pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru 
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Cristos, până vom ajunge toţi la unirea 
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om 
mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos.” Poţi vedea visul 
lui Dumnezeu pentru viaţa ta? El te vrea puternic zidit în Cuvânt, 
până când nivelul credinţei şi al cunoştinţei tale cu privire la Fiul 
lui Dumnezeu creşte şi eşti un om matur în Domnul.

Pe măsură ce te dezvolţi în Cristos şi în lucrurile Duhului 
şi creşti în revelaţia cunoaşterii Cuvântului, nu vei mai spune 
lucruri negative. Nu vei mai spune: „Nu ştiu ce e în neregulă 
cu piciorul meu; cred ca am diabet.” Când ai o cunoaştere 
exactă a adevărului – adevărul despre Cristos şi despre ceea 
ce a făcut El pentru tine şi în tine – nu vei mai spune: „Plămânii 
mei par să cedeze,” sau „E ceva în neregulă cu coloana mea 

Care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină 
la cunoştinţa adevărului (1 Timotei 2:4).

Cunoaştere exactă a 
adevărului

MIERCURI
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Note

vertebrală”; nu! Dacă L-ai cunoaşte 
mai bine pe Duhul Sfânt şi ai înţelege 
Cuvântul, nu ai mai vorbi astfel.

Psalmul 87:3 spune: „Lucruri 
pline de slavă au fost spuse despre 
tine, cetate a lui Dumnezeu!” Se 
referă la tine. Şi Psalmul 50:2 spune: 
„Din Sion, care este întruparea 
frumuseţii desăvârşite, de acolo 
străluceşte Dumnezeu.” Aceasta 
înseamnă că Dumnezeu străluceşte 
din tine: tu nu ai cancer, diabet, 
insuficienţă renală, insuficienţă 
pulmonară sau febră tifoidă! Tu eşti 
întruparea frumuseţii. Stai în faţa 
oglinzii, priveşte-te şi spune: „Ştiu 
cine sunt; mai mare este Cel care 
este în mine decât cel care este 
în lume. Trupul meu este templul 
Duhului Sfânt.” Poţi să spui aceasta 
chiar acum şi să primeşti o minune. 
Îţi mulţumesc Doamne Isuse!

Evrei 13
Ezechiel 16

1 Ioan 3:13-24
Ezechiel 48

2 Corinteni 3:18;
Filimon 1:6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi dai o 
cunoaştere exactă a Cuvântului Tău, cu 
mult deasupra oricăror presupuneri, 
îndoieli sau incertitudini. Eu funcţionez 
călăuzit de Duhul de înţelepciune şi 
de pricepere în tot ceea ce întreprind, 
iar rezultatele sunt evidente în 
mine. Domnesc în viaţă peste orice 
circumstanţe, pentru că ştiu că Cel care 
este mai mare locuieşte în mine, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Tu eşti marcat cu pecetea lui Dumnezeu. Aceasta 
este ce a vrut apostolul Pavel să spună când a zis 

că noi suntem „lucrarea mâinii [proprii a] lui Dumnezeu”; 
adică tu eşti capodopera Lui. De exemplu, dispozitivele 
IOS au logo-ul firmei Apple, care le desemnează ca fiind 
„lucrarea,” „creaţia” companiei Apple. Unele dispozitive 
Android au inscripţia Samsung pe ele, care arată că sunt 
produse ale firmei Samsung. La fel, tu eşti marcat cu 
pecetea lui Dumnezeu; acea pecete este Numele Său. Tu 
eşti capodopera lui Dumnezeu, creat fără nici un defect. 
Tu ai fost creat să funcţionezi perfect în viaţă. 

Fiind născut din nou, tu ai fost creat pentru 
excelenţă. Dumnezeu garantează că tu eşti un succes. 
Observă din nou ce spune versetul tematic: „Pentru că 
noi suntem lucrarea mâinii [proprii a] lui Dumnezeu 
(capodopera Lui), recreaţi în Cristos Isus, [născuţi din 
nou] pentru a face acele fapte bune pe care Dumnezeu 
le-a predestinat (plănuit dinainte) pentru noi.” Tu nu ai 
doar natura Tatălui tău ceresc, ci ai şi pecetea Lui. Aceeaşi 
pecete a fost peste Isus, când umbla pe pământ. Faptele 

Pentru că noi suntem lucrarea mâinii [proprii a] lui 
Dumnezeu (capodopera Lui), recreaţi în Cristos Isus, 
[născuţi din nou] pentru a face acele fapte bune pe 
care Dumnezeu le-a predestinat (plănuit dinainte) 
pentru noi [urmând cărări pe care le-a pregătit din 

timp] ca să umblăm în ele [trăind viaţa bună pe care 
El a prestabilit-o şi ne-a pus-o la dispoziţie să o trăim] 

(Efeseni 2:10, versiunea Amplificată).

El te-a marcat cu pecetea Lui!

JOI
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Note

apostolilor 10:38 spune: „Cum 
Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi 
cu putere pe Isus din Nazaret, care 
umbla din loc în loc, făcea bine şi îi 
vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi 
de diavolul; căci Dumnezeu era cu 
El.”

Acest lucru este valabil şi 
pentru tine astăzi! Tu ai fost uns 
cu Duhul Sfânt şi cu puterea de a 
face lucruri bune. „Lucruri bune” 
înseamnă să manifeşti slava lui 
Dumnezeu şi să împlineşti voia Lui 
– neprihănirea Lui – pe pământ: să 
câştigi suflete pentru Domnul, să 
scoţi oamenii din întuneric la lumina 
Lui minunată. În cartier, acasă, 
la locul de muncă, sau la şcoală – 
oriunde ai fi – predică Evanghelia, 
vindecă bolnavii, alungă duhurile 
rele şi învie morţii! Tu eşti cel care 
porţi pecetea lui Cristos în lume, 
astăzi.

Apocalipsa 10
Mica 1-3

Apocalipsa 15:1-8
Habacuc 3

1 Petru 2:9;
Tit 2:14

| Proclamaţie
Sunt marcat cu pecetea lui 
Dumnezeu, pentru că sunt 
capodopera Lui. Am fost recreat 
în Cristos Isus pentru fapte bune. 
Păşesc şi astăzi în faptele bune care 
mi-au fost pregătite, în timp ce 
viaţa mea este umplută mereu de 
bunătatea şi de harul lui Dumnezeu, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Geneza 15:5, Dumnezeu i-a spus lui Avraam: 
„... «Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă 

poţi să le numeri.» Şi i-a zis: «Aşa va fi sămânţa ta.»” 
Observă că Dumnezeu i-a spus clar lui Avraam la ce să se 
uite. Nu i-a spus: „Uită-te în sus,” sau „Uită-te în jur,” ci 
i-a spus: „Uită-te la stele şi vezi dacă poţi să le numeri.” 
De fiecare dată când Dumnezeu îţi spune să priveşti, îţi 
va spune ce să priveşti şi, de obicei, vrea să priveşti cu 
ochii credinţei.

Nu contează cum te văd oamenii; ce contează 
este cum te vezi tu: percepţia, sau opinia pe care ţi-
ai format-o despre tine, pe baza a ce spune Cuvântul 
despre tine. Priveşte-te pe „tine” cu ochii lui Dumnezeu 
şi trăieşte ce vezi. Nu privi lucrurile din perspectiva fizică, 
pentru ca astfel să tragi concluzii bazate pe simţurile 
tale. Dumnezeu nu vrea să trăieşti aşa. Vrea ca tu să vezi 
prin duhul şi să judeci corect.

Înainte să vezi manifestarea fizică a 
supranaturalului şi a slavei lui Dumnezeu în viaţa ta, 
trebuie să le vezi mai întâi cu ochii credinţei. Odată ce 
faci aceasta, ele vor fi ale tale. Mai întâi însă, trebuie 
să le primeşti în duhul (Marcu 11:24). De exemplu, 

Şi Domnul i-a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea 
şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul 

nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce 
izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă  

(1 Samuel 16:7).

Ochii credinţei

VINERI
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Note

când Dumnezeu îţi spune: „Ţi-am 
împlinit dorinţa,” nu te mai uita la 
situaţia înconjurătoare, ci priveşte 
în duhul şi primeşte-o mai întâi în 
spiritual!

Priveşte şi ia în primire 
bunăstare, sănătate, pace, progres, 
succes, eliberare şi mântuire 
pentru prietenii tăi şi pentru 
membrii familiei tale. Proclamă cu 
voce tare ce ai văzut deja în duhul 
tău – nu ca să se împlinească, ci 
fiindcă ştii că acele lucruri există 
deja în tărâmul credinţei.

Dacă vrei să ai o umblare 
roditoare cu Domnul, trebuie să 
înveţi să vezi şi să primeşti cu duhul 
tău şi să te concentrezi neîncetat 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Apocalipsa 11
Mica 4-5

Apocalipsa
16:1-10

Ţefania 1-2

2 Corinteni 4:18;
Matei 6:22

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai 
luminat ochii inimii prin Cuvântul 
Tău pentru a recunoaşte şi a primi 
fiecare lucru bun pe care mi l-ai 
pregătit în Cristos. Umblu şi astăzi 
în realitatea moştenirii mele în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Matei 22:29, vorbind cu saducheii, Isus le-a 
zis: „... Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi 

nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” Oamenii 
fac alegeri greşite pentru că nu cunosc ce poate face 
Duhul lui Dumnezeu prin puterea Cuvântului Său în 
viaţa lor. Cuvântul lui Dumnezeu este înţelepciunea Lui, 
iar umblarea în afara Cuvântului Domnului este rătăcire.

Învăţătura precisă a Cuvântului lui Dumnezeu este 
foarte importantă. Mulţi creştini din lume sunt învăţaţi 
din Cuvântul lui Dumnezeu, dar învăţăturile nu sunt 
corecte. De aceea, mulţi dintre ei nu cunosc victoria 
în viaţă; pentru a duce o viaţă victorioasă, trebuie mai 
întâi să înţelegi Scripturile. Când Cuvântul este învăţat 
cu acurateţe, nu îţi creşte doar credinţa, ci te şi întăreşte 
şi te face eficient în umblarea credinţei.

Efeseni 4:11-13 ne spune ce a făcut Domnul: El a 
dat cinci daruri de lucrare pentru Biserică: „Şi El i-a dat 
pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; 
pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea 
sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea 
trupului lui Cristos, până vom ajunge toţi la unirea 
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea 
de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos.” 
Ce lucru important! De aceea, fiecare creştin trebuie să 
fie membru al unei biserici unde Cuvântul lui Dumnezeu 

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce 
o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci 

(Psalmul 111:10).

Cheia pentru o viaţă 
victorioasă

SÂMBĂTĂ
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Note

este nu doar predicat, ci predicat 
corect.

Creştinismul este bazat 
pe Cuvânt şi susţinut de El. De 
aceea, nu poţi fi victorios decât 
prin Cuvânt. Studiază Biblia şi pe 
cont propriu şi asigură-te că asculţi 
şi învăţături corecte din Cuvânt, 
pentru a creşte în cunoaştere şi 
a fi capabil să tratezi lucrurile din 
viaţa ta cu excelenţă, aşa cum vrea 
Dumnezeu.

Apocalipsa 12
Mica 6-7

Apocalipsa 
16:11-21
Ţefania 3

2 Timotei 2:15;
Romani 10:17

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru 
Cuvântul Tău, care este o candelă 
pentru picioarele mele şi o lumină 
pe cărarea mea. Trăiesc în victorie 
şi astăzi, pentru că trăiesc după 
Cuvântul Tău. Cărarea mea este 
ca lumina strălucitoare a cărei 
strălucire merge mereu crescând 
până la miezul zilei. Experimentez 
gloria Cuvântului Tău 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



Din versetul tematic înţelegem că voia lui 
Dumnezeu este ca noi să fim umpluţi de toată 

plinătatea Lui. Ar putea fi adevărat? Este oare posibil? 
Sigur că da! El ne-a spus să fim plini de Duh (Efeseni 
5:18), şi dacă eşti plin de Duh, eşti plin de Dumnezeu, 
pentru că Duhul este Însuşi Dumnezeu!

Imaginează-ţi cum ar fi dacă fiecare membru al 
Trupului lui Cristos ar fi plin de Dumnezeu; nu plin de 
îndoială, de necredinţă sau de frică, ci plin de Dumnezeu! 
Ce viaţă extraordinară de slavă am avea cu toţii! Atunci 
ai înţelege creştinismul ca fiind o viaţă de „... bucurie 
negrăită şi strălucită” (1 Petru 1:8). Gândeşte-te că 
oamenii lui Dumnezeu din toată lumea ar merge la 
Biserică pentru serviciul divin, plini de Duhul: bucuroşi, 
radiind de fericire şi debordând de laudă! Acesta este 
planul lui Dumnezeu; aceasta este voia Lui pentru noi – 
să fim plini de plinătatea Lui, fără să ne lipsească nimic 
din El.

În ziua de astăzi noi avem ceva ce profeţii şi preoţii 
Vechiului Testament nu aveau: avem capacitatea de a fi 
plini de plinătatea Duhului lui Dumnezeu, la „capacitate 
maximă.” Corespondentul din originalul grecesc 
pentru cuvântul „plinătate” este termenul „pleroma” 
şi înseamnă întregul conţinut al unui vas umplut la 
capacitate maximă. Aceasta înseamnă ca tot ce este 

Şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos care întrece orice 
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui 

Dumnezeu (Efeseni 3:19).

„Plin de toată plinătatea lui 
Dumnezeu!”

DUMINICĂ
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Note

Tatăl şi tot ce are El să fie în tine, 
pentru că El trăieşte în tine.

Coloseni 1:19 spune 
că Dumnezeu a vrut ca toată 
plinătatea Sa („pleroma”) să 
locuiască în Isus. Când L-ai văzut 
pe Isus, ai văzut totalitatea 
Dumnezeirii. Nu este de mirare că 
El putea spune: „... Cine M-a văzut 
pe Mine L-a văzut pe Tatăl...” 
(Ioan 14:9). Acum, frumuseţea 
este că tu eşti în El şi El este în 
tine. Biblia spune: „şi în El, Care 
este capul oricărei stăpâniri şi 
autorităţi, sunteţi şi voi compleţi” 
(Coloseni 2:10, versiunea NTR). 
Aceasta înseamnă că ţie nu îţi 
lipseşte nimic din ce ar trebui să 
ai în Dumnezeu. Umanitatea ta a 
fost înlocuită de viaţa şi natura lui 
Dumnezeu. Lăudat să fie El!

Apocalipsa 
13:1-10

Naum 1-3

Apocalipsa
17:1-10
Hagai 1

1 Corinteni 12:13;
Ioan 14:17

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru darul Duhului Sfânt. Trăiesc 
zilnic conştientizând că sunt plin de 
plinătatea Dumnezeirii. Doamne, 
Îţi mulţumesc că viaţa mea este 
continuu caracterizată de victorie, 
abundenţă şi supranatural, pentru 
că Divinitatea acţionează în mine, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Noua aplicaţie de citit Rapsodia pe 
telefonul mobil în versiune 2: Citeşte, 

vizionează, ascultă! 

Experimentează mai mult din Rapsodia Realităţilor pe 
telefonul tău cu noua aplicaţie Rhapsody Reader Mobile 
App! Poţi citi, viziona şi asculta Rapsodia… într-o singură 
aplicaţie! Este vorba despre o adevărată experienţă de 
studiu!

O facilitate specială a aplicaţiei este NOUA Rapsodie 
a Realităţilor în versiune combo (New Rhapsody of 
Realities Combo Book), care conţine DOUĂ CĂRȚI (Carte 
audio şi în format electronic E-book) LA PREȚUL UNEIA, 
ofertă exclusiv dedicată utilizatorilor aplicaţiei!

Paginile interactive, cu animaţie, din noua aplicaţie îţi 
oferă o uimitoare experienţă de lectură. De asemenea, 
te poţi bucura de versiunea interactivă a Revistei 
LoveWorld News, care are acum şi conţinut audio şi 
video.

Noua opţiune CALENDAR te va ajuta să memorezi 
progresul Planului de citire şi te va ajuta să identifici 
zilele în care nu ai citit.

Pentru mai multe detalii despre aplicaţie, vizitează www.
rhapsodyofrealities.org/app 
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Versetul tematic spune că prin credinţa din inimă 
eşti împăcat cu Dumnezeu, însă mântuirea se 

capătă prin mărturisirea (grecescul „homologeo”) cu gura. 
Mărturisirea ta este cea care activează binecuvântările 
mântuirii şi le concretizează în viaţa ta, aşa că nu tăcea. 
Rosteşte Cuvântul întotdeauna.

Sunt unii care spun că a fi creştin ţine de inima omului, 
aşa că nu trebuie să spui nimic; doar păstrează aceasta 
pentru tine, în inima ta. Ei bine nu, acesta nu este creştinism! 
Nu poţi cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu şi să fii tăcut; mai 
mult, Biblia spune că „prin mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire.” Mântuirea duce la binecuvântări divine, şi pentru 
a te bucura de ele, trebuie să vorbeşti – să rosteşti Cuvântul.

Mântuire este un cuvânt mare; cuprinde toate 
urmările minunate ale lucrării de izbăvire a lui Cristos: 
mântuire, viaţă divină, vindecare şi sănătate, libertate, 
protecţie, eliberare, etc. Toate acestea sunt cuprinse în 
mântuire; toate vin „la pachet.” Dacă eşti într-o încurcătură 
sau într-o situaţie dificilă, tot ce trebuie să faci este să rosteşti 
Cuvântul şi, prin mărturia ta, să te poziţionezi în libertatea 
slavei fiilor lui Dumnezeu (Romani 8:21).

Nu contează cât de disperată este situaţia în care te 
afli; chiar dacă problema ta este copleşitoare, mărturiseşte 
Cuvântul lui Dumnezeu şi vei ieşi victorios. Poate vrei să 
întrebi: „Şi cum mărturisesc Cuvântul Lui?” Mărturisirea 

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, 
şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire 

(Romani 10:10).

Mărturisirea credinţei ne aduce 
binecuvântarea mântuirii

LUNI
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Note

este răspunsul tău în concordanţă cu 
Cuvântul Său. De exemplu, poate că 
ai migrene; ce faci în această situaţie? 
Unii pot spune: „Aoleu, mă doare 
capul îngrozitor”; această mărturisire 
este greşită. Ar trebui să spui: „Am 
viaţa lui Dumnezeu în mine; de 
aceea, fiecare fibră a fiinţei mele, 
din creştetul capului până în vârful 
picioarelor, este vitalizată de Duhul 
lui Dumnezeu care trăieşte în mine! 
Sunt sănătos şi puternic!”

Tu nu eşti o persoană obişnuită, 
tu eşti născut din Dumnezeu. Tu eşti 
născut prin Cuvântul Lui (1 Petru 
1:23); de aceea, trebuie să trăieşti 
prin Cuvânt. Noi suntem victorioşi 
prin Cuvântul pe care îl rostim cu 
gura noastră – cuvintele pe care le 
rostim în concordanţă cu Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Apocalipsa 
13:11-14:20
Habacuc 1-3

Apocalipsa 
17:11-18
Hagai 2

Proverbe 6:2; 
Marcu 11:23

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa glorioasă şi pentru moştenirea 
de măreţie pe care mi le-ai dat în 
Cristos. Îţi mulţumesc că m-ai adus 
în unitate cu Tine, mi-ai dat natura 
Ta şi harul de a trăi zilnic în victorie, 
sănătate, bunăstare, bucurie, 
libertate şi siguranţă. Puterea 
Cuvântului Tău şi Duhul Sfânt în 
mine mă situează deasupra oricărei 
situaţii, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când euforia sezonului sărbătorilor de iarnă ne 
cuprinde din nou, este important să înţelegem 

cine este Isus, şi ce a venit să facă de fapt. Isus nu este 
un lider religios; El nu a venit pentru a stabili o religie. 
Mulţi cred că El a venit să ne arate cum să facem lucruri 
bune şi să trăim o viaţă bună; nu aceasta a venit să facă. 
El a venit ca să ne dea viaţă. Prin urmare, Crăciunul este 
sărbătoarea vieţii divine – viaţa pe care o are Dumnezeu 
şi pe care am primit-o în Isus Cristos.

Dumnezeu ne-a făcut oameni, dar a vrut ca noi 
să avem viaţa şi natura Lui. Planul Lui era să ne facă 
părtaşi ai naturii lui Dumnezeu (2 Petru 1:4), nu doar 
să trăim ca simpli oameni. Acesta este motivul pentru 
care El L-a trimis pe Isus în lume, să trăiască, să moară, 
să revină la viaţă şi să facă tot posibilul ca oamenii să 
primească viaţa lui Dumnezeu: „Şi mărturisirea este 
aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această 
viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul, are viaţa...” (1 
Ioan 5:11-12).

Cum poate cineva să primească astăzi această 
viaţă, această natură a lui Dumnezeu? Prin credinţa în 
ceea ce a făcut Cristos. Ioan 3:16 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.”

... Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din 
belşug (Ioan 10:10).

Celebrarea vieţii divine

MARȚI
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Note

Oricine crede, primeşte. 
Viaţa veşnică – adică viaţa şi natura 
lui Dumnezeu – îţi este dăruită din 
momentul în care Îl faci pe Isus, 
Domnul vieţii tale. Această viaţă 
este una de neprihănire, de glorie, 
de victorie şi de excelenţă.

Religia îi face pe oameni să 
creadă că pot primi această viaţă 
numai atunci când vor ajunge în 
cer, dar viaţa veşnică se află de pe 
acum în posesia celui care crede 
în Isus Cristos. Omul, oricât de 
auto-îndreptăţit s-ar considera, 
nu este nimic înaintea Domnului, 
până când nu primeşte această 
viaţă glorioasă. În cazul în care nu 
ai fost născut din nou, poţi să faci 
acest lucru chiar acum şi să devii 
părtaş al acestei vieţi glorioase, 
supranaturale, pur şi simplu 
rugându-L pe Isus să fie Domnul 
vieţii tale.

Apocalipsa 15
Ţefania 1-3

Apocalipsa
18:1-12

Zaharia 1-2

Ioan 3:16;
Romani 6:23

| Proclamaţie
Viaţa şi natura lui Dumnezeu 
acţionează în mine, în fiecare fibră 
din fiinţa mea, în fiecare celulă din 
sângele meu şi în fiecare os din 
corpul meu. Astfel, sunt mai mult 
decât biruitor asupra oricăror boli 
sau circumstanţe. Sunt superior 
diavolului şi sistemelor negative 
din această lume. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Crăciunul este numai despre Isus: cine este El 
şi ce a venit să facă. Crăciunul este un timp 

special pentru a reflecta la felul de viaţă pe care Isus a 
venit să ni-l dea. Aşa că porţiunea subliniată din versetul 
tematic ne arată planul lui Dumnezeu: Cristos în voi, 
este nădejdea slavei. Ştii ce înseamnă ca Isus Cristos să 
fie într-un om? Meditează un moment asupra acestui 
lucru: dacă este adevărat că Isus Cristos trăieşte în tine, 
cum ar trebui sa te transforme pe tine lucrul acesta?

Biserica încă mai trebuie să înţeleagă această 
realitate. Cristos trăieşte literalmente în tine; El a 
preluat locuinţa din cămăruţa inimii tale – din duhul 
tău. Această conştientizare ar trebui să te facă să trăieşti 
triumfător fiecare minut şi fiecare secundă a zilei. Eşti 
un campion în viaţă; nimic nu te poate doborî, deoarece 
Cristos trăieşte în tine. Despre aceasta este vorba de 
Crăciun; este vorba despre Cristos în tine!

Isus Cristos, Cuvântul, a devenit trup (Ioan 1:14); 
Cuvântul a fost născut să trăiască în tine; acum El 
rămâne în tine pentru totdeauna prin Duhul Sfânt. Dacă 
Isus Cristos nu locuieşte în tine, atunci nu poţi înţelege 
Crăciunul. Ai auzit doar o poveste, dar trebuie şi să crezi 
povestea. Crăciunul înseamnă că Isus a venit pentru 
tine: să trăiască în tine şi prin tine. Aşa că acceptă-L 
astăzi, iar scopul Lui va fi împlinit în viaţa ta.

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).

Crăciunul este despre Isus

MIERCURI
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Note

Când Îl primeşti, El vine 
să locuiască în tine, iar aceasta 
înseamnă că slava a venit: Cristos 
în tine este nădejdea slavei. Când Îl 
primeşti pe Cristos, primeşti slava. 
El vine să locuiască în inima ta, şi El 
te face una cu Tatăl.

Acum că ştii acest lucru, 
spune-le tuturor despre aceasta. 
Împărtăşeşte această mare bucurie 
a Crăciunului şi semnificaţia 
lui minunată, spunându-i cuiva 
despre Cristos.

Apocalipsa 16
Hagai 1-2

Apocalipsa 
18:13-24

Zaharia 3-4

Matei 18:11;
Ioan 8:12

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc 
pentru Crăciun, care este timpul 
celebrării vieţii glorioase pe care 
mi-ai dat-o în Isus Cristos. El îmi 
este neprihănirea, pacea şi bucuria. 
El mă apără de orice molimă şi de 
orice rău în viaţă şi mă acoperă 
cu gloria Ta. În această vreme de 
sărbătoare, mă rog ca mulţi oameni 
nemântuiţi să îşi deschidă inima şi 
să primească Evanghelia, 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 vorbea cu Tatăl în 
rugăciune cu privire la ucenicii Săi; El a spus: 

„slava pe care mi-ai dat-o Tu, le-am dat-o lor.”
Acest lucru este uimitor! Vreau să ştii că rugăciunea 

este şi pentru noi, pentru că în acelaşi verset, a zis: „Mă 
rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în 
Mine prin cuvântul lor” (Ioan 17:20). Aşadar, Isus S-a 
rugat şi pentru noi şi ne-a dat aceeaşi slavă pe care Tatăl 
I-a dat-o.

Acest lucru ar trebui să te pună pe gânduri! Dacă 
Isus spune că El ne-a dat slava pe care I-a dat-o Tatăl, 
ce ar putea să însemne acest lucru? Observă ca El nu a 
spus: „Eu le dau,” ci a spus: „Eu le-am dat.” Întrebarea 
este: „Ai primit?” Ştii că una este să ţi se dea ceva şi 
cu totul altceva este să şi accepţi ce ţi s-a oferit. Vestea 
bună este că, atunci când L-ai primit pe Cristos, ai primit 
slava şi ai devenit una cu Tatăl.

Biblia spune că Isus Cristos este strălucirea slavei 
Tatălui (Evrei 1: 3); şi aceasta este exact ceea ce ne-a 
făcut şi pe noi – strălucirea slavei Sale, pentru că aşa 
cum este El, suntem şi noi în lumea aceasta (1 Ioan 
4:17). Aceasta este semnificaţia Crăciunului pentru noi. 
Crăciunul înseamnă că acum eşti în Cristos şi că ai viaţa 
şi natura Lui în tine. Cristos este în tine acum, ceea ce 
înseamnă că gloria a venit! Gândeşte-te la acest lucru 

Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei 
să fie una, cum şi Noi suntem una (Ioan 17:22).

Slava a venit! 

JOI
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Note

când sărbătoreşti ziua de astăzi! 
Cât de des poţi, în decursul zilei, 
spune: „Tată, Îţi mulţumesc; Eu 
sunt slava Ta şi voi exprima şi astăzi 
în jurul meu ceea ce sunt. Cristos 
în mine înseamnă slava Ta în viaţa 
mea!”

Apocalipsa 17
Zaharia 1-3

Apocalipsa 
19:1-10

Zaharia 5-6

2 Corinteni 3:18;
Efeseni 1:11-12

| Rugăciune
Tată ceresc, Îţi mulţumesc pentru 
marea Ta iubire pe care ai arătat-o 
trimiţându-L pe Domnul Isus în lume 
pentru a ne face una cu Tine, chiar 
dacă noi nu meritam. Doamne, Îţi 
mulţumesc pentru slava şi pentru 
uniunea pe care le împărtăşesc cu 
Tine. Mă rog ca peste tot în lume, 
în aceste zile de sărbătoare, Isus 
Cristos să fie preamărit, iar copiii 
Tăi să vestească mesajul mântuirii 
cu un mare seceriş de suflete, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Aceste cuvinte ale Domnului ne dau siguranţa 
unei vieţi de biruinţă. Indiferent cu ce te-ai 

confruntat în anul care aproape a trecut, bucură-te în 
Domnul şi celebrează victoriile Lui în viaţa ta. Acest lucru 
este important, deoarece, călătorind prin viaţă, trebuie 
să avem momente de reflecţie: momente în care privim 
înapoi şi vedem ce a făcut Domnul, apoi intrăm în viitor, 
într-un nivel de slavă şi mai măreţ, pe care El l-a pregătit 
pentru noi.

Biblia spune: „O moştenire plăcută mi-a căzut la 
sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost dată” (Psalmul 16:6). 
Ce gând binecuvântat! Dumnezeu are un viitor luminos 
pentru tine şi Îi place să te anunţe ceea ce a plănuit pentru 
tine, propulsându-te apoi cu viteza şi puterea Duhului în 
acel viitor glorios. Toate greutăţile şi întristările pe care 
le-ai experimentat de-a lungul drumului se vor întoarce 
întotdeauna spre binele tău şi spre o greutate veşnică de 
slavă pentru tine (2 Corinteni 4:17). De aceea, la fel ca 
apostolul Pavel, bucură-te şi spune: „... nici unul dintre 
aceste lucruri nu mă mişcă” (Faptele Apostolilor 20:24, 
versiunea Fidela). Concentrează-te asupra Domnului şi a 
Cuvântului Lui. Mereu vor fi influenţe care vor încerca să-
ţi distragă atenţia de la ţintă, dar tu refuză să fii clintit; 
rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu şi cu siguranţă vei 
triumfa. 

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În 
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit 

lumea (Ioan 16:33).

Îndrăzniţi! Bucuraţi-vă!

VINERI
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Note

Ai putea spune: „2014 nu a 
fost cu adevărat un an de măreţie 
pentru mine, din cauza problemelor 
enorme şi a provocărilor cu care 
m-am confruntat.” De fapt, depinde 
la ce te uiţi. Aminteşte-ţi că valoarea 
unui om nu se măsoară în numărul 
de prietenii sau în lucrurile bune 
care i se întâmplă, ci în provocările 
cu care se confruntă el, şi în puterea 
inamicilor săi. Cu alte cuvinte, cu cât 
este mai mare problema, cu atât 
mai măreţ eşti tu cu adevărat!

Pe măsură ce te pregăteşti 
pentru anul 2015, mulţumeşte-I 
lui Dumnezeu chiar şi pentru 
provocările care au venit în 
drumul tău, deoarece acestea au 
fost oportunităţi pentru ca El să 
Îşi manifeste măreţia în viaţa ta. 
Aleluia.

Apocalipsa 18
Zaharia 4-6

Apocalipsa 
19:11-21

Zaharia 7-8

Romani 8:28; Iacov 1:2; 
Faptele Apostolilor 20:22-24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
revelaţiile Cuvântului Tău care 
inspiră credinţa din duhul meu şi 
produc mărturii puternice în viaţa 
mea. Sunt încrezător în slava tot mai 
mare care vine, întrucât cărarea mea 
este ca lumina strălucitoare, a cărei 
strălucire merge mereu crescând 
până la miezul zilei. Tu desăvârşeşti 
tot ce are legătură cu mine şi pentru 
aceasta îţi sunt profund recunoscător, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când îţi faci timp să posteşti, să te rogi şi să 
Îi slujeşti Domnului, îţi disciplinezi trupul să 

rămână în supunere faţă de Cuvânt. Acest lucru îţi face 
duhul mai receptiv la Duhul lui Dumnezeu, pentru că 
învingând presiunea simţurilor umane, îţi ajuţi duhul să 
se roage corect.

De asemenea, postul te poziţionează pentru a 
primi Cuvântul lui Dumnezeu. Se poate ca Dumnezeu să 
îţi fi vorbit, dar tu să nu fi recepţionat semnalele Lui. 
Dar când posteşti şi te rogi, duhul tău este condiţionat 
să primească îndrumarea şi direcţia pe care El ţi le dă cu 
privire la locul de muncă, la finanţe, la familie, la studii, 
la viitor, la ceva sau cineva drag.

Învaţă să aplici principiul din Faptele apostolilor 
13; nu te opri la post şi rugăciune, ci învaţă şi să Îi slujeşti 
Domnului. În biserica din Antiohia, erau anumiţi prooroci 
şi învăţători: Barnaba, Simeon, Luciu din Cirena, Manaen 
şi Pavel. Biblia spune: „Pe când Îi slujeau Domnului şi 
posteau, Duhul Sfânt a zis...” (Faptele apostolilor 13:2). 
Observaţi că ei nu au plâns: „Doamne, vorbeşte-ne; 
vrem să Îţi auzim vocea; vorbeşte!” Nu. Ei doar I-au 
slujit şi El a vorbit.

Este atât de simplu. Aceasta reprezintă voia 
şi scopul lui Dumnezeu: El doreşte să îţi vorbească 

Pe când Îi slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a 
zis: „Puneţi-Mi-i deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru 

lucrarea la care i-am chemat”  
(Faptele apostolilor 13:2).

Posteşte, roagă-te şi slujeşte-I 
Domnului!

SÂMBĂTĂ
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Note

personal şi vrea ca tu să Îl înţelegi 
în mod clar. El vrea să facă aceasta 
pentru tine mai mult decât vrei tu. 
Şi adevărul este că El face aceasta. 
Dar când duhul tău este preocupat 
cu alte probleme, nu Îl poţi auzi 
clar. Acesta este motivul pentru 
care postim.

Noi nu postim pentru ca 
Dumnezeu să ne audă rugăciunile, 
sau ca să ÎL convingem să facă 
ceva pentru noi. Postul te ajută să 
te poziţionezi acolo unde Cuvântul 
Lui poate veni la tine, să te ridice, 
să te energizeze şi să te poziţioneze 
în sincronizare cu voia Lui perfectă.

Apocalipsa 
19:1-10

Zaharia 7-8

Apocalipsa 
20:1-15

Zaharia 9-10

Faptele apostolilor 14:23; Ioan 10:27; 
Faptele Apostolilor 1:14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a posti, de a mă 
ruga şi de a-Ţi sluji, prin care îmi 
programez duhul să primească 
viziuni glorioase despre viitorul 
pe care mi l-ai pregătit, viziuni de 
călăuzire şi viziuni ale Împărăţiei. 
Păşesc în noul an în victorie şi în 
stăpânire absolută, ştiind că Tu 
ai desăvârşit deja tot ceea ce are 
legătură cu mine, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Unii spun că, după ce ai primit viaţa lui Cristos, 
rămâi tot cu natura cea veche. Potrivit 

Scripturilor, acest lucru nu este adevărat. Tu nu ai două 
naturi; ai una singură – natura lui Dumnezeu. Întrebarea 
este însă: „Unde locuieşti? În ce conştiinţă funcţionezi?” 
Creştini fiind, noi trăim simultan în două lumi. După 
ce te-ai născut din nou, eşti viu pentru Dumnezeu; te-
ai trezit la paternitatea lui Dumnezeu şi la realitatea 
Împărăţiei Lui.

Trebuie să realizezi că eşti o făptură nouă, născută din 
Cuvântul şi din Duhul Domnului. De aceea, chiar dacă eşti 
în această lume, nu eşti din lume. Când Domnul Isus a spus: 
„Eu sunt de sus,” evreii râdeau de El. Ei ştiau că El S-a născut 
fizic în Nazaret; totuşi El le-a zis: „Eu sunt de sus.” Ei au fost 
ofensaţi, pentru că nu înţelegeau realităţile spirituale.

Isus a spus adevărul despre originea şi despre 
identitatea Lui. La fel ca El şi tu eşti de sus. Ai aceeaşi viaţă 
şi natură cu El. Aceasta eşti acum; nu „încerci să fii” sau 
„creşti” în aceasta. Atunci când o femeie dă naştere unui 
bebeluş, copilul nu devine mai uman pe măsura ce creşte. 
Nu contează cât de mic este copilul la naştere sau faptul 
că el încă nu merge, dacă stă sau nu într-o anumită poziţie, 
cum mănâncă sau când vorbeşte; el este complet uman. 
Şi cu tine este la fel; eşti sută la sută divin. Tu eşti al lui 

Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume 
(Ioan 17:16).

Adevărata ta identitate

DUMINICĂ
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Note

Dumnezeu; te tragi din El. Originea 
ta este în El. Tu nu eşti din această 
lume! Aceasta este realitatea.

Apocalipsa 
19:11-21

Zaharia 9-11

Apocalipsa 
21:1-12

Zaharia 11-12

Ioan 15:19;
1 Petru 2:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
originea şi pentru identitatea pe 
care le am în Cristos. Refuz să 
acţionez după principiile decăzute 
care guvernează sistemele acestei 
lumi. Eu operez după un alt sistem 
de reguli, mult mai înalt, pentru 
că provin de sus şi am fost pus 
deoparte pentru o viaţă de glorie, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dragi parteneri ai Rapsodiei Realităţilor,

Credincioşia cu care aţi răspuns mandatului divin 
de a distribui 100 de milioane de exemplare 
ale Rapsodiei Realităţilor pe glob a condus la 
mântuirea multor suflete din toată lumea. Prin 
angajamentul dumneavoastră neobosit am 
penetrat multe oraşe cu Evanghelia, oferindu-
le oamenilor binecuvântările Cuvântului lui 
Dumnezeu în limba lor maternă. 

Acum puteţi declara odată cu psalmistul: „Vestesc 
îndurarea Ta în adunarea cea mare; iată că nu-mi 
închid buzele. Tu ştii lucrul acesta, Doamne! Nu țin 
în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul 
Tău şi mântuirea Ta, şi nu ascund bunătatea şi 
credincioşia Ta în adunarea cea mare” (Psalmul 
40:9-10).  

Cerul se bucură datorită vouă: voi aţi vestit 
neprihănirea în naţiunile lumii şi aţi adus 
vindecare, bucurie, mângâiere şi lumină pentru 
milioane de oameni. Fie ca lumina voastră să 
continue să strălucească tot mai tare şi mâna 
Domnului să se odihnească peste voi, dându-vă 
propăşire în tot ce faceţi.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Vă mulţumim, dragi parteneri!
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Avraam a fost numit „tatăl credinţei,” 
datorită credinţei extraordinare pe care el 

a demonstrat-o. La vârsta de şaptezeci şi cinci de ani, 
Dumnezeu i S-a arătat şi i-a zis: „Te-am făcut tatăl multor 
neamuri.” Chiar dacă Avraam nu avea un copil la acea 
vreme şi se numea „Avram,” adică „tată presupus” 
Dumnezeu îl vedea deja ca fiind tatăl multor neamuri. 
El este Dumnezeul care învie (dă viaţă) morţii şi care 
cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi. Pentru 
Dumnezeu, viitorul lui Avraam era istorie.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru Avraam, potrivit 
căruia el (Avraam) avea fi tatăl multor neamuri, a stabilit 
deja viitorul lui. Dumnezeu nu a făcut nimic în plus 
pentru a schimba statutul lui Avraam de om fără copii. 
Cu toate acestea, depindea de Avraam să revendice 
Cuvântul lui Dumnezeu şi să umble în el.

Odată, Dumnezeu l-a scos din cort în timpul nopţii 
şi i-a spus să privească cerul şi să numere stelele (Geneza 
15:5). Avraam a încercat, dar nu le-ar putea număra, 
pentru că aşa ceva era imposibil. Apoi Dumnezeu i-a zis: 
„Aşa va fi sămânţa ta.” În acel moment, Avraam a crezut 
şi credinţa i-a fost socotită ca neprihănire (Romani 4:3).

Aşa cum este scris: „Te-am făcut tatăl multor 
neamuri.” El este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu 

în care a crezut, care învie morţii şi care cheamă 
lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi 

(Romani 4:17, versiunea NTR).

Viitorul tău este istorie pentru 
Dumnezeu

LUNI
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Note

Fiind creştini, noi suntem 
sămânţa lui Avraam. Astfel, 
indiferent unde te afli în viaţă, 
Dumnezeu a stabilit un viitor 
glorios pentru tine. El a spus: 
„Căci Eu ştiu gândurile pe care 
le am cu privire la voi, zice 
Domnul, gânduri de pace, şi nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor 
şi o nădejde” (Ieremia 29:11). 
Viitorul tău este istorie pentru El. 
Prin urmare, refuză să te agiţi sau 
să îţi faci griji degeaba. De unul 
singur, nu poţi şti ce cale a vieţii 
aduce succes, bucurie, victorie 
şi bunăstare, dar Duhul Sfânt 
ştie, iar El te va conduce pe calea 
măreţiei. Bucură-te; viitorul tău 
este luminos.

Apocalipsa 20
Zaharia 12-14

Apocalipsa 
21:13-27

Zaharia 13-14

Psalmul 16:6; Isaia 45:2; 
Apocalipsa 1:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
ceea ce sunt în Cristos. Sunt 
sămânţa lui Avraam şi astfel lumea 
îmi aparţine. Refuz să mă îngrijorez 
cu privire la vreun lucru, pentru că 
toate lucrurile sunt deja ale mele. 
Tu mi-ai făcut viaţa frumoasă şi 
viitorul strălucitor şi de aceea Te 
laud, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Faptele apostolilor 17:11, Luca, inspirat 
de Duhul Sfânt, compară evreii care au auzit 

Cuvântul într-un oraş cu cei care l-au auzit în altul. El a 
scris că cei din Berea „aveau o inimă mai aleasă decât 
cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi 
cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se 
spunea, este aşa.” Cei din Tesalonic au răspuns diferit la 
mesajul Evangheliei, faţă de cei din Berea, pe care Duhul 
îi descrie ca având „o inimă mai aleasă.”

Ştii ce înseamnă pentru Duhul lui Dumnezeu să 
spună că anumite persoane au avut o inimă mai aleasă 
decât altele? Care a fost factorul distinctiv? Răspunsul 
se află în acelaşi verset 11: „... Au primit Cuvântul cu 
toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să 
vadă dacă ce li se spunea, este aşa.” Cei din Berea 
cercetau Scripturile; studiau pentru a fi siguri că ceea ce 
au fost învăţaţi este într-adevăr ceea ce spune Cuvântul. 
Au primit Cuvântul cu toată râvna. Aceasta înseamnă că 
şi-au pregătit inimile pentru a primi Cuvântul.

Peste tot în lume sunt oameni care merg la biserică 
fără să-şi pregătească mintea şi inima pentru a primi 
Cuvântul lui Dumnezeu. Nu fi aşa. Este important să îţi 
pregăteşti inima să Îl caute pe Domnul (2 Cronici 12:14, 
2 Cronici 30:19). Dezvoltă-ţi un mare apetit pentru 

Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude 
Cuvântul şi-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o 

sută, altul şaizeci, altul treizeci (Matei 13:23).

Pregăteşte-ţi inima pentru 
Cuvântul Lui

MARȚI
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Note

Cuvânt; lasă-ţi inima să cerceteze 
Cuvântul. Nimic să nu îţi distragă 
atenţia de la primirea Cuvântului. 
Cei din Tesalonic au primit Cuvântul 
cu argumente; ei au argumentat în 
mintea lor împotriva Cuvântului; ei 
nu erau pregătiţi pentru Cuvânt.

Pe tot parcursul anului care 
urmează, în timp ce studiezi cu 
atenţie devoţionalul Rapsodia 
Realităţilor şi urmezi unul dintre 
planurile de citire a Bibliei într-un 
an sau în doi ani, primeşte tot ce 
are Domnul are pentru tine, cu o 
inimă pregătită. Dacă vei acorda 
Cuvântului atenţia cuvenită, vei fi 
uimit de ceea va face Dumnezeu în 
viaţa ta, de revelaţiile pe care El le 
va aduce în duhul tău pentru a te 
catapulta în tărâmuri tot mai înalte 
de glorie.

Apocalipsa 21
Maleahi 1-2

Apocalipsa 
22:1-10

Maleahi 1-2

Efeseni 4:11-14;
1 Corinteni 15:58

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
îmi arăţi beneficiile pregătirii inimii 
mele astfel încât Cuvântul sădit 
să fie primit în duhul meu. Am un 
mare apetit pentru Cuvântul Tău, 
întrucât este singurul material de 
nădejde care îmi poate zidi duhul, 
prin puterea Duhului Sfânt. Astfel 
mă poziţionez pentru o viaţă de 
absolută victorie şi de bunăstare, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nouă, creştinilor, ne-au fost dăruite unele lucruri 
prin Testament, ca moştenire. Protecţia divină face 

parte dintre ele; este moştenirea ta în Cristos. Versetul tematic 
spune: „Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi 
pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o 
vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa 
este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul” (Isaia 
54:17). Acest verset este o promisiune din Vechiul Testament, 
însă a devenit realitate pentru noi, în Noul Testament.

În Romani 8:1, Biblia spune: „Acum, dar, nu este nici 
o osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc 
după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile 
Duhului.” Şi aceasta este o moştenire a ta în Cristos. Tu 
nu mai poţi fi judecat. Harul acesta te face stăpân în viaţă 
peste orice circumstanţe (Romani 5:17). În Luca 10:19, 
Biblia spune că nimic nu te va putea vătăma; aceasta 
înseamnă că tu nu poţi fi afectat de nimic, indiferent ce 
ar plănui vrăjmaşul împotriva ta, atât din punct de vedere 
fizic, cât şi spiritual. Aşa că este imposibil să fii învins.

Isaia 43:2 spune: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi 
fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin 
foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.” Se poate 
mai bine de atât? Ce viaţă extraordinară avem în Cristos! 

Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe 
orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o 
vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, 

aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice 
Domnul (Isaia 54:17).

Protecţia divină este 
moştenirea ta!

MIERCURI
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Note

Continuă să mergi înainte şi în sus, 
pentru că Domnul este adăpostul 
tău şi locul tău de scăpare. El este 
mântuirea ta; El te scapă din laţul 
vânătorului, de ciumă şi de pustiirile 
ei. Nu este de mirare că El spune: 
„Nu trebuie să te temi nici de 
groaza din timpul nopţii, nici de 
săgeata care zboară ziua, nici de 
ciuma care umblă în întuneric, nici 
de molima care bântuie ziua în 
amiaza mare. O mie să cadă alături 
de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar 
de tine nu se va apropia. Doar vei 
privi şi vei vedea răsplătirea celor 
răi. Pentru că zici: «Domnul este 
locul meu de adăpost!» şi faci din 
Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, 
de aceea nici o nenorocire nu te va 
ajunge, nici o urgie nu se va apropia 
de cortul tău. Căci El le va porunci 
îngerilor Săi să te păzească în toate 
căile tale” (Psalmul 91:5-11). Slavă 
Numelui Său în veci de veci!

Apocalipsa 22
Maleahi 3-4

Apocalipsa 
22:11-21

Maleahi 3-4

Psalmul 149:5-9; 
Luca 10:18-19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
moştenirea mea în Cristos, care îmi 
asigură protecţie divină. Orice armă 
făurită împotriva mea va fi fără 
putere şi pe orice limbă care se ridică 
să judece destinul meu o voi osândi. 
Viaţa mea este o manifestare a 
Cuvântului Tău şi de aceea victoria 
este a mea, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

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

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

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

„Rapsodia Realităţilor mi-a salvat viaţa!”

„Cu ceva timp în urmă mă aflam în pragul sinuciderii, dar un prieten 
mi-a dat o Rapsodie a Realităţilor. Răsfoind devoţionalul, am citit un 
articol intitulat „Nu te mai învinovăţi.” Acel articol mi-a salvat viaţa. 
De atunci citesc regulat devoţionalul şi nimic nu mă poate despărţi de 
mesajul său.”  ̶  Boache I., Ghana

„Acum ştiu ce este adevăratul creştinism!”

„Am primit Rapsodia Realităţilor de la un prieten în 2013. Mama mea 
este creştină, dar tatăl meu este budist şi din acest motiv nu am avut 
acces la învăţături adecvate din Cuvântul lui Dumnezeu în copilărie. Cu 
toate acestea, atunci când am citit Rapsodia Realităţilor, era atât de 
proaspătă; mi-a arătat ce înseamnă adevăratul creştinism şi cine sunt 
eu în Cristos. Acum eu cumpăr devoţionalul şi li-l dau prietenilor mei.”   
 ̶ May Shine Ko, Myanmar

„Viaţa mea s-a schimbat în bine!”

„Prima dată când am citit Rapsodia Realităţilor a fost în anul 2008. 
În 2013 m-am înscris într-o biserică Christ Embassy şi de atunci viaţa 
mea s-a schimbat în bine. Din Rapsodia Realităţilor am învăţat cum 
să las trecutul în urmă, cum să îmbrăţişez prezentul şi cum să fiu gata 
pentru viitor. Devoţionalul m-a învăţat cum să studiez Biblia şi să-mi 
exersez credinţa.”  ̶  Nlebgwa M., BostwanaR
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PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
Cărţi disponibile de la editura

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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


