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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 796 limbi şi încă mai 

numărăm. Ediţia 2016 a fost special redactată pentru 
a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te 
poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Cuvântul lui Dumnezeu este demn de încredere. 
Integritatea sa este de necontestat. Când Dumnezeu 

vrea să facă ceva nou în viaţa ta, El îţi încredinţează Cuvântul 
Lui; El aduce un lucru în viaţa ta (oricare ar fi acel lucru), prin 
intermediul cuvintelor, prin mesajul Lui către tine. Cuvântul 
Său este materialul pe care Dumnezeu Îl foloseşte pentru a te 
binecuvânta. Prin urmare, este datoria ta să absorbi Cuvântul 
Domnului în duhul tău; încrede-te şi trăieşte în Cuvântul Lui.

Când Dumnezeu a vrut să îl ridice pe Avraam la un alt 
nivel în viaţa lui, a făcut-o prin cuvinte. El i-a spus: „Nu te vei 
mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl 
multor neamuri” (Geneza 17:5). În mintea lui Dumnezeu, din 
acel moment, Avraam era tatăl multor naţiuni. Deşi Avraam 
nu avea nici un copil la vremea aceea, în ceea ce Îl privea pe 
Dumnezeu, el deja era tatăl multora, prin intermediul cuvintelor.

Însă până când Avraam nu s-a conectat la Cuvântul 
lui Dumnezeu, nu a putut umbla în binecuvântările promise. 
Destinul lui Dumnezeu pentru el era să fie tatăl multor naţiuni; 

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, 

şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care 
îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a 

privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va 
adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea 

slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, 
ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui 

(Iacov 1:22-25).

MARŢI
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Cuvântul lui Dumnezeu: 

materialul binecuvântării tale 



| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai 
dat Cuvântul Tău prin care să trăiesc 
şi să aliniez circumstanţele vieţii la 
voia Ta desăvârşită şi la destinul Tău 
pentru mine. Cuvântul Tău produce 
în mine şi pentru mine ceea ce 
spune, în Numele lui Isus. Amin.

Evrei 1
Ieremia 34-35

un destin creat prin Cuvântul lui Dumnezeu. Unii oameni nu 
umblă în destinul lui Dumnezeu pentru viaţa lor, deoarece nu 
trăiesc Cuvântul Lui. Nu presupune că dacă Dumnezeu ţi-a dat 
un cuvânt referitor la viaţa ta, se va întâmpla automat; tu ai 
un rol foarte important. Trebuie să crezi şi să acţionezi pe baza 
Cuvântului Domnului. Trebuie să te conectezi şi să te aliniezi la 
mesajul Lui pentru a experimenta binecuvântările despre care 
vorbeşte în deplinătatea lor.

Biblia spune: „Merg oare doi oameni împreună, fără 
să fie învoiţi?” (Amos 3:3). Trebuie să umbli şi te învoieşti cu 
Dumnezeu pentru ca binecuvântările, adevărul, Cuvântul, voia şi 
scopul Lui să fie împlinite în viaţa ta. Trebuie să îţi duci mântuirea 
până la capăt cu reverenţă (Filipeni 2:12). Fericit şi binecuvântat 
este cel ce împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu, nu cel care doar îl 
aude. Citeşte din nou versetul tematic.

1 Petru 1:1-12
Ezechiel 32

Ioan 15:16; Ioan 15:7
Iacov 5:16-17

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
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Rugăciunea reprezintă un aspect important al 
identităţii noastre de creştini; reprezintă slujirea 

noastră preoţească. Isus le-a spus ucenicilor că „trebuie să se 
roage necurmat şi să nu se lase” (Luca 18:1). Deseori, oamenii 
trec prin greutăţi în viaţa lor şi nu ştiu ce să facă. Nu mulţi ştiu 
să se roage corect. Dumnezeu ne-a spus să ne rugăm, nu doar 
de dragul de a ne ruga, ci pentru că El vrea să ne răspundă. În 
plus, există reguli vitale şi elemente ale rugăciunii care, atunci 
când sunt înţelese pe deplin şi aplicate, fac ca rugăciunea să 
devină mult mai eficientă.

 Primul element esenţial al rugăciunii este utilizarea 
Numelui lui Isus. Isus ne-a dat împuternicirea de a Îi folosi 
Numele, ceea ce înseamnă că atunci când ne rugăm, facem 
acest lucru din postura Lui: „… orice veţi cere de la Tatăl, în 
Numele Meu, vă va da” (Ioan 16:23).

Trebuie să trăieşti în Numele Lui Isus; să funcţionezi în 
locul Lui, înzestrat cu autoritatea şi cu caracterul Lui. Ce gând 
minunat! Coloseni 3:17 spune: „… Şi orice faceţi, cu cuvântul 
sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi 
mulţumiţi...” Când te rogi, rugăciunea ta are aceeaşi putere şi 
autoritate ca şi cum Însuşi Isus ar vorbi.

Al doilea element important al rugăciunii este faptul 
că ne rugăm în autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi pe 
baza discernământului pe care îl primim prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că trebuie să ne bazăm credinţa 

MIERCURI

2

Rugaţi-vă neîncetat (1 Tesaloniceni 5:17).

Trei elemente importante 
în rugăciune



pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu; astfel, din moment 
ce Cuvântul lui Dumnezeu acoperă fiecare aspect pentru care 
ne rugăm, avem certitudinea că vom primi răspuns, pentru că 
cerem în concordanţă cu Cuvântul Lui. Credinţa este bazată 
pe Cuvântul Domnului. Credinţa adevărată nu vine decât 
prin Cuvântul Său. În Romani 10:17, Biblia vorbeşte despre 
credinţa care vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Al treilea element este rugăciunea prin Duhul Sfânt. Unii 
creştini se roagă şi nu se întâmplă nimic deoarece cuvintele 
rostite de ei nu sunt inspirate şi comunicate de către Duhul 
Sfânt. Trebuie să te rogi mereu prin Duhul Sfânt; cuvintele 
trebuie să fie energizate, comunicate, inspirate şi unse de 
Duhul Sfânt. În aceasta constă diferenţa.

Pe măsură ce studiezi cartea Faptele apostolilor, 
vei descoperi că apostolii foloseau aceste trei elemente 
ale rugăciunii: Numele lui Isus, Cuvântul lui Dumnezeu şi 
puterea Duhului Sfânt. Nu este de mirare că aveau rezultate 
extraordinare şi un impact minunat în vestirea Evangheliei.

Evrei 2
Ieremia 36-37

1 Petru 1:13-25
Ezechiel 33

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul şi onoarea de a mă ruga în 
Numele lui Isus, pentru gloria de a mă 
ruga în autoritatea Cuvântului Tău şi 
pentru extraordinarele beneficii ale 
rugăciunii în puterea Duhului Sfânt. 
Eu primesc răspuns atunci când 
mă rog, pentru că Duhul Sfânt mă 
ghidează în rugăciune. Nimic nu este 
imposibil pentru mine, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Ioan 15:16; Ioan 15:7; 
Iacov 5:16-17
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Cel mai important lucru pentru noi, în calitate de 
creştini, este părtăşia noastră cu Duhul Sfânt. 

Mulţi dintre noi ar face orice pentru a-şi demonstra 
dragostea pentru Isus. Unii ar putea spune: „Dacă L-aş 
putea vedea pe Isus chiar acum, L-aş îmbrăţişa, aş cădea 
la picioarele Lui şi I Ie-aş săruta.” Ei bine, te poţi manifesta 
la fel de bine faţă de Duhul Sfânt, deoarece El este ca Isus 
şi este aici cu noi.

Dacă Îl iubeşti atât de mult pe Isus şi ai face orice 
pentru El, atunci exprimă această dragoste faţă de Duhul 
Sfânt. Noi nu avem cu nimic mai prejos decât aveau 
ucenicii care umblau alături de Isus în zilele Bibliei. 
Aceeaşi prezenţă a lui Dumnezeu pe care o aveau ei 
se manifestă acum prin Duhul Sfânt. Până când nu vei 
conştientiza aceasta, creştinismul nu va fi mai mult decât 
o formă de religie pentru tine. Trebuie să conştientizezi 
faptul că Duhul Sfânt nu este doar o persoană reală, ci 
însăşi esenţa lui Cristos.

Cu alte cuvinte, fără Duhul Sfânt, Isus nu S-ar mai 
fi întrupat (nu ar mai fi existat Cristos) şi nu ar mai fi fost 
cine a fost. Expresia dumnezeirii pe care ai găsit-o în Isus, 
care te-a făcut să Îl iubeşti pe Isus, este cuprinsă întru 
totul în Duhul Sfânt. Tot ce ţi-ai putea dori, admira şi iubi 
în Isus este şi în Duhul Sfânt.

   Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt 
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac (Ioan 14:16).

JOI
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Exprimă-ţi dragostea 

pentru Duhul Sfânt



Domnul Isus este acum în ceruri; Duhul Sfânt este 
aici cu noi şi partea frumoasă este că poate fi oriunde 
şi peste tot. Ucenicii nu L-au putut lua acasă pe Isus; 
aceştia umblau cu El când erau treji, în orele de lucru, 
însă atunci când Isus nu a mai fost lângă ei, L-au primit 
pe Duhul Sfânt. Ştiau că Duhul Sfânt a venit să Îi ia locul 
lui Cristos care S-a înălţat. Aşadar, ei nu L-au pierdut pe 
Isus, deoarece Duhul Sfânt era cu ei. L-au iubit pe Duhul 
Sfânt şi au umblat cu El la fel cum au umblat cu Isus.

Prin urmare, fii conştient de prezenţa Duhului 
Sfânt în tine. Creştinismul fără Duhul Sfânt este doar 
o religie. Nu este de mirare că Isus a spus: „Şi Eu Îl voi 
ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să 
rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe 
care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L 
cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va 
fi în voi” (Ioan 14:16-17).

Evrei 3
Ieremia 38-40

1 Petru 2:1-12
Ezechiel 34

| Rugăciune
Duhule Sfânt, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Ta în viaţa mea. Te iubesc 
şi Te preţuiesc cu toată inima mea. 
Tu eşti totul pentru mine. Tu îmi eşti 
Mângâietor, Ajutor, Sfătuitor, Avocat, 
Întăritor, Mijlocitor şi Susţinător. 
Îţi mulţumesc pentru abilitatea 
Ta şi pentru înţelepciunea Ta care 
acţionează în mine. Viaţa mea Îţi este 
pe deplin predată pentru a-Ţi aduce 
glorie, în Numele lui Isus. Amin. 

Ioan 14:25-26; Ioan 15:26; 
Ioan 16:7

STUDIU SUPLIMENTAR
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Pentru a fi un adevărat succes în viaţă, trebuie 
să umbli în înţelepciune divină. Să umbli 

în înţelepciune divină înseamnă să umbli în Cuvântul 
Domnului şi să-l trăieşti, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu 
este înţelepciunea lui Dumnezeu. Marii oameni ai 
credinţei pe care îi întâlnim în Biblie au ieşit în evidenţă 
urmând Cuvântul lui Dumnezeu. 

De exemplu, Iosua a umblat după instrucţiunile pe 
care le-a primit de la Dumnezeu şi a înregistrat victorii 
remarcabile pentru copii lui Israel (Iosua 8:1-24). Isaac a 
umblat şi el cu Dumnezeu. A fost o foamete mare în ţară 
şi mulţi au migrat către Egipt unde păşunile erau verzi. 
Isaac se pregătea şi el pentru a călători către Egipt, însă 
Dumnezeu i-a spus să nu plece. În schimb, Dumnezeu l-a 
sfătuit să rămână în Gherar unde era foamete şi să semene 
pământul (Geneza 26:2-4).

Imaginează-ţi că Dumnezeu îţi spune să rămâi într-o 
ţară devastată de foamete, unde este secetă. Te-ai supune 
Cuvântului Său? Căile şi gândurile Lui sunt diferite de ale 
omului. Este înţelept să faci ceea ce îţi spune El şi să Îi 
urmezi instrucţiunile, chiar dacă nu au sens din punct de 
vedere omenesc.

Isaac nu a continuat să îşi urmeze propriile planuri, 
ci a urmat îndrumările Domnului şi a prosperat foarte 

VINERI
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Umblă în înţelepciune divină

Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea 
lui Dumnezeu… (1 Corinteni 3:19).



mult în aceeaşi tară care era împovărată de foamete. 
Când cineva a săpat pentru a căuta apă, nu a găsit apă, 
însă când Isaac a săpat pentru apă, el a găsit în acel ţinut 
secetos. Biblia spune: „Isaac a făcut semănături în ţara 
aceea şi a strâns rod însutit în anul acela; căci Domnul 
l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a îmbogăţit şi a 
mers îmbogăţindu-se din ce în ce mai mult, până ce a 
ajuns foarte bogat. Avea cirezi de vite şi turme de oi, şi 
un mare număr de robi; de aceea filistenii îl pizmuiau” 
(Geneza 26:12-14).

Poţi să îţi foloseşti mintea umană pentru a înţelege 
diverse lucruri cu privire la viaţa ta şi la lucrarea din casa 
lui Dumnezeu, însă înţelepciunea lui Dumnezeu este 
mult mai mare decât înţelepciunea omului. Funcţionează 
în înţelepciunea lui Dumnezeu, înţelegând Cuvântului 
Său. Urmează îndrumările Duhului Sfânt în viaţa ta şi 
întotdeauna vei fi victorios.

Evrei 4:1-13
Ieremia 41-43

1 Petru 2:13-25
Ezechiel 35

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
înţelepciunea Ta care este activată 
în duhul meu şi creşte pe măsură 
ce primesc Cuvântul Tău. Umblu 
în înţelepciune divină, împlinind 
voia Ta desăvârşită şi aducându-Ţi 
glorie în tot ceea ce fac, în Numele 
lui Isus. Amin.

Proverbe 4:7; 1 Corinteni 1:24-25
Faptele apostolilor 20:32
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Versetul tematic afirmă ceea ce a fost deja 
îndeplinit pentru tine în Cristos! Ai fost 

binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale şi, prin 
urmare, cu toate binecuvântările naturale, deoarece planul 
inferior este inclus în cel superior. Însă, în pofida acestui 
adevăr divin, experienţa multora este în contradicţie cu 
ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său, iar aceasta se 
întâmplă în mare parte deoarece răspunsul lor la Cuvântul 
Domnului nu este corespunzător.

Chiar dacă Isus însuşi ţi S-ar arăta, sau dacă 
Dumnezeu Şi-ar trimite îngerul să îţi spună că ai fost 
binecuvântat, dacă tu nu Îi răspunzi Domnului, vei 
rata binecuvântarea. Ai putea spune: „Dacă este de la 
Dumnezeu cu adevărat, cu siguranţă voi umbla în acele 
binecuvântări”; ei bine, nu! Nu funcţionează astfel. Tu ai 
un rol important; trebuie să răspunzi afirmând acelaşi 
lucru ca El, iar apoi să umbli potrivit celor rostite. 

Isus a zis în Apocalipsa 3:20: „Iată, Eu stau la uşă 
şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi 
intra la el, voi cina cu el, şi el, cu Mine.” Dar dacă omul 
nu deschide uşa? El va pleca, pur şi simplu. Aşadar, doar 
pentru că Dumnezeu ţi-a spus ceva, nu înseamnă că se va 

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

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

SÂMBĂTĂ
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Răspunsul tău este important



întâmpla automat. Tu trebuie să duci la îndeplinire lucrul 
respectiv, răspunzând cu credinţă.

Cuvântul lui Dumnezeu care produce binecuvântare 
pentru tine este cel pe care îl pui în practică în viaţa ta 
personală. Este asemănător modului în care primeşti 
mântuirea. Isus deja a plătit preţul pentru mântuirea 
tuturor oamenilor din lume. Însă Biblia spune: „Dacă 
Îl 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” (Romani 10:9). 

Din punctul Lui Dumnezeu de vedere, de drept, 
toţi oamenii din lume au fost deja salvaţi, după moartea 
pe cruce a lui Cristos în locul tuturor oamenilor. Cu toate 
acestea, de facto, până când păcătosul nu răspunde 
prin credinţa în Cristos Isus şi nu mărturiseşte Domnia 
Lui, acesta nu va fi catapultat în partea vitală a mântuirii 
sale. Răspunsul tău la Cuvântul lui Dumnezeu contează. 
Biblia spune că „El însuşi a zis... aşa că putem zice plini de 
încredere...” (Evrei 13:5, 6).

Evrei 4:14-5:10 
Ieremia 44-47

1 Petru 3:1-12
Ezechiel 36

2 Corinteni 4:13; 
Evrei 11:1

| Proclamaţie
Duhul meu răspunde la Cuvântul 
lui Dumnezeu, iar credinţa mea 
produce rezultatele dorite. Umblu şi 
astăzi în sănătate, în stăpânire şi în 
victorii divine prin puterea Duhului 
Sfânt. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Prin înţelepciunea lui, omul a realizat destul 
de multe. Poţi să vezi drumuri făcute acolo 

unde erau stânci masive şi dealuri, doar pentru că un 
om a venit cu o viziune şi a avut cui să i-o împărtăşească. 
În momentul în care şi-a propus să facă acel lucru, 
imposibilul a fost exclus. Nu este de mirare că Domnul 
Isus a spus că toate lucrurile îi sunt cu putinţă celui 
care crede. Dacă oamenii obişnuiţi au putut să face 
atât de multe, îţi poţi imagina cât de multe lucruri pot 
face oamenii lui Dumnezeu prin Cuvântul Lui şi prin 
puterea Duhului Sfânt. 

Fiind copilul lui Dumnezeu, potenţialul şi 
abilităţile tale sunt nelimitate. Dumnezeu poate şi vrea 
să facă atât de multe lucruri pentru tine şi prin tine. 
Nu există sintagmele „prea bătrân” sau „prea tânăr,” 
atâta timp cât în tine este Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul Lui este dincolo de timp. Dacă I te supui 
Duhului Sfânt, permiţându-i Cuvântului Său să te 
controleze, poţi să stabileşti extinderea succesului tău 
şi nimic din această lume nu va putea să te oprească. 
Doar proclamă direcţia unde te duci şi continuă să 
utilizezi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a lumina şi a 
extinde viziunea ta, iar Cuvântul Lui te va propulsa în 
victorie.

Isus a răspuns: „Tu zici: «Dacă poţi!»… Toate lucrurile îi 
sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23).

Nimic nu te poate opri

DUMINICĂ
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1 Ioan 4:4 spune că Cel ce este în noi este mai 
mare decât cel ce este în lume. Atunci când păstrezi 
Cuvântul Domnului în tine, acesta va birui orice 
circumstanţe. Nu contează ce se află în faţa ta; este 
posibil să ai de înfruntat o opoziţie politică, financiară 
sau intelectuală; refuză să fii descurajat. Închide 
ochii şi spune: „În Numele lui Isus eu domnesc peste 
circumstanţe!” Spune aceasta în fiecare zi şi refuză să 
te îndoieşti.

Refuză să renunţi la viziune şi la imaginile 
succesului pe care Cuvântului lui Dumnezeu le-a creat 
în duhul tău, deoarece ele s-au născut din Dumnezeu 
şi, prin urmare, se vor realiza cu siguranţă. Biblia 
spune că oricine este născut din Dumnezeu, biruie 
lumea (1 Ioan 5:4). Acum înţelegi de ce este imposibil 
ca tu să eşuezi? Nimic nu te poate opri, pentru că tu 
eşti născut din Dumnezeu! Aleluia!

Evrei 5:11-6:20
Ieremia 48-49

1 Petru 3:13-22
Ezechiel 37

1 Ioan 4:4; Matei 17:20
 Faptele apostolilor 19:20

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc că mi-ai 
deschis ochii să văd oportunităţile 
nelimitate pe care le am în Cuvântul 
Tău. Tu m-ai adus într-o viaţă de 
continuă victorie. Nimic nu mă 
poate doborî, pentru că umblu 
în lumina victoriei mele asupra 
lumii, asupra diavolului şi asupra 
circumstanţelor vieţii, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Meditează la admonestarea plină de dragoste 
a lui Dumnezeu şi la promisiunea Lui din 

următorul pasaj biblic: „Dacă M-aţi lăsa să vă ajut, dacă 
măcar aţi asculta, atunci v-aş face bogaţi!” (Isaia 1:19, 
versiunea TLB – The Living Bible, Biblia vie, n.tr.). Mulţi 
nu ştiu aceasta şi prin urmare nu I-au dat lui Dumnezeu 
în mod conştient şansa de a-i ajuta; nu este de mirare că 
ei trăiesc în înfrângere, în sărăcie, în boală şi în lipsă.

Lasă această admonestare plină de dragoste, 
această invitaţie din partea Tatălui să rezoneze în inima 
ta astăzi. O altă versiune spune: „De veţi voi şi veţi 
asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării.” Noi 
am împlinit deja actul de ascultare atunci când L-am 
făcut pe Isus Domn al vieţii noastre. Nu este de mirare 
că El ne numeşte copii ascultători (1 Petru 1:14). Acum, 
tu trebuie să trăieşti în Cuvântul lui Dumnezeu; nu doar 
să-L asculţi, ci şi să-L împlineşti. Dacă împlineşti Cuvântul 
Domnului, vei mânca cele mai bune roade ale ţării. 

Biblia spune că pământul este plin de bunătatea 
lui Dumnezeu (Psalmul 33:5). Prin urmare, afirmă că o 
moştenire plăcută ţi-a căzut la sorţi, o frumoasă moşie ţi-a 
fost dată (Psalmul 16:6). Crede, declară şi acţionează pe 
baza Cuvântului Domnului. Dumnezeu spune: „Poporul 
Meu piere din lipsă de cunoştinţă...” (Osea 4:6). Observă 

Să-L cunoaştem, să căutăm să-L cunoaştem pe 
Domnul… (Osea 6:3). 

Acumulează cunoştinţe 
spirituale

LUNI
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vă El nu a spus: „Păcătoşii pier din lipsă de cunoştinţă”; 
mai degrabă, El a spus: „Poporul meu...,” referindu-Se 
la creştini. Poporul lui Dumnezeu este zdrobit, apăsat, 
este o victimă în viaţă; nu din cauza lipsei de cunoştinţe 
de economie, de politică, de fizică sau de teologie; nu! 
Este din cauza lipsei lor de cunoaştere prin revelaţie sau 
a cunoaşterii spirituale a Cuvântului lui Dumnezeu.

Atunci când cunoaşterea prin revelaţie vine în 
viaţa ta, te luminează şi te propulsează la un nivel mai 
înalt în viaţă. Urmăreşte Cuvântul lui Dumnezeu.

Evrei 7
Ieremia 50-51

1 Petru 4:1-19
Ezechiel 38

2 Timotei 3:15-17; Romani 1:16-17
Faptele apostolilor 20:32

| Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur că mi-ai dat 
o moştenire atât de minunată în 
Cristos! În fiecare zi Îţi aduc glorie şi 
onoare, pentru că mi-ai făcut parte 
de moştenirea sfinţilor în împărăţia 
luminii, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

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

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

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

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

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

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

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

N
O

T
E



N
O

T
E

NOTE



Tu eşti un învingător în Isus Cristos; te-ai născut 
astfel. Refuză să le permiţi circumstanţelor 

vieţii să te facă să gândeşti altfel. Eşti născut din 
Dumnezeu şi prin urmare ai învins lumea şi sistemele 
ei: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie 
lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este 
credinţa noastră” (1 Ioan 5:4). Prin credinţă ai biruit 
lumea!

Ce este credinţa? Este dovada lucrurilor nevăzute 
(Evrei 11:1, versiunea Fidela). În timp ce alţii poate 
că nu te văd un biruitor, tu ştii că eşti, deoarece eşti 
născut din Dumnezeu; dovada ta este Cuvântul infailibil 
al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu mărturiseşte 
de asemenea că eşti un biruitor! Să ai şi să trăieşti cu 
această încredere. Orice făptură sau lucru care provine 
din Dumnezeu sau îşi are originile în El învinge. 

Cuvântul lui Dumnezeu provine din Dumnezeu, 
ceea ce înseamnă că şi Cuvântul Lui este învingător. 
Aşadar, ce trebuie tu să faci dacă te confrunţi cu 
adversităţi, situaţii negative precum cancer, infirmităţi, 
suferinţe, moarte, nerodire sau şomaj? Trebuie să 
utilizezi Cuvântul lui Dumnezeu; acesta va schimba 
situaţia! Cuvântul lui Dumnezeu pe buzele tale va 

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, 
pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce 

este în lume (1 Ioan 4:4).

Tu eşti un învingător

MARŢI
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distruge bolile, nerodirea şi moartea; îţi va aduce un 
loc de muncă şi îţi va schimba situaţia financiară.

Fii condus de Cuvântul lui Dumnezeu; începe să 
umbli prin Cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu nu 
poate fi oprit. Aminteşte-ţi, ei l-au îngropat de Isus – 
Cuvântul întrupat – în mormânt timp de trei zile, însă El 
a ieşit din mormânt. Aleluia! Cuvântul Domnului este de 
neoprit. Va distruge toate barierele. Va merge peste tot 
şi va pătrunde în orice naţiune, stare sau circumstanţă.

În calitate de făptură nouă, nu eşti o fiinţă banală. 
Tu eşti născut din Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 1:23) 
şi acest lucru te face să fii o manifestare a Cuvântului 
în carne şi oase, o epistolă vie (2 Corinteni 3:3). Prin 
urmare, continuă să manifeşti gloria lui Dumnezeu şi 
să exprimi neprihănirea Lui pretutindeni. Lăudat să fie 
Dumnezeu!

Evrei 8
Ieremia 52

1 Petru 5:1-14
Ezechiel 39

1 Corinteni 15:57; 2 Corinteni 2:14 
Romani 8:35-36

| Rugăciune
Dragă Tată, eu trăiesc în şi prin 
Cuvântul Tău. Cuvântul Tău mă 
pilotează şi m-a ridicat deasupra 
confuziei şi eşecului care acţionează 
în această lume. Duc o viaţă de 
succes, de sănătate, de bunăstare şi 
de glorie. Viaţa lui Cristos în mine mă 
face triumfător. Avansez din slavă în 
slavă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „oglindă” din versetul tematic provine 
din traducerea din original a termenului 

grecesc „katoptrizomai” care înseamnă a te oglindi. 
Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda lui Dumnezeu care 
reflectă adevărata ta persoană, iar acel „tu” adevărat 
pe care îl vezi este slava lui Dumnezeu. Pavel explică 
acest lucru prin Duhul Sfânt; el a spus că noi suntem 
transformaţi în ceea ce vedem, pe măsură ce studiem 
Cuvântul Domnului şi medităm asupra lui.

Slava lui Dumnezeu este o slavă în continuă 
creştere. Versetul tematic spune: „Noi toţi privim 
cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava 
Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip 
al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” 
Pe măsură ce priveşti, vezi o glorie şi mai mare; 
şi rezultatul este că devii imaginea (gloria „şi mai 
mare”) pe care o vezi. Aleluia!

Iacov 1:23 spune: „Căci, dacă ascultă cineva 
Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă 
cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o 
oglindă.” Treaba ta este să continui să priveşti 
la gloria lui Dumnezeu în oglindă. Păstrează acea 

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi 

chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului                   
(2 Corinteni 3:18).

Priveşte-te în El

MIERCURI
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oglindă în faţa ta tot timpul şi, cu siguranţă, 
Cuvântul Domnului va realiza o transformare 
în viaţa ta. Va schimba starea ta şi te va duce în 
„stăpânire.”

Dacă înainte ai încercat să renunţi la anumite 
obiceiuri nesănătoase, aceasta este soluţia. Nu 
spune: „Lucrez la a mă schimba,” nu; nu lucra 
la schimbare; doar împlineşte ceea ce spune 
Dumnezeu şi schimbarea va avea loc. Continuă să 
studiezi Cuvântul Domnului şi să meditezi asupra 
lui şi te vei metamorfoza din slavă în slavă. Este o 
lucrare extraordinară a Cuvântului lui Dumnezeu 
în duhul nostru.

Cu cât priveşti mai mult la Cuvântul Lui, cu 
atât vezi că tu eşti exact ca El. Nu este de mirare 
că El spune: „Cum este El, aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta” (1Ioan 4:17). Foloseşte oglinda lui 
Dumnezeu în fiecare zi. Oglindeşte-te în Cuvântul 
Său şi priveşte-te în El.

Evrei 9:1-10
Plângerile lui Ieremia 1-2

2 Petru 1:1-12
Ezechiel 40

2 Corinteni 3:18; 
Iosua 1:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lucrarea Cuvântului Tău în viaţa 
mea. Pe măsură ce contemplu 
Cuvântul Tău şi astăzi, gloria Ta 
şi puterea Ta se revelează şi se 
eliberează în duhul meu. Sunt 
transformat din slavă în slavă, 
într-o splendoare tot mai mare, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cineva a pus o întrebare: „Este posibil să fii 
vindecat de Dumnezeu, iar apoi să pierzi 

vindecarea?” Pentru a răspunde, să ne amintim de omul 
paralizat pe care Isus l-a vindecat lângă scăldătoarea din 
Betesda din Ioan capitolul cinci. Isus a văzut acelaşi om 
în templu după ce l-a vindecat şi i-a zis: „Iată că te-ai 
făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să 
nu ţi se întâmple ceva mai rău” (Ioan 5:14). Această 
afirmaţie răspunde întrebării noastre: Oamenii îşi pot 
pierde vindecarea şi pot ajunge într-o stare şi mai rea 
decât au fost înainte de a fi vindecaţi.

Este o afirmaţie similară cu ceea ce a spus Isus 
despre duhurile necurate: „Duhul necurat, când a ieşit 
dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, 
şi n-o găseşte. Atunci zice: «Mă voi întoarce în casa mea, 
de unde am ieşit.» Şi, când vine în ea, o găseşte goală, 
măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte 
şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc 
acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai 
rea decât cea dintâi...” (Matei 12:43-45).

Dumnezeu vrea să priveşti dincolo de vindecare. 
Vindecarea este temporară; toţi cei vindecaţi de Isus în 
Biblie au trăit şi, în cele din urmă, au murit. De aceea, la 

Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu să 
prosperi şi să fii sănătos, aşa cum prosperă sufletul tău                   

(3 Ioan 2, versiunea Fidela).

Dincolo de vindecare

JOI
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Şcoala de Vindecare, noi îi învăţăm pe oameni nu doar 
cum să primească vindecarea, ci şi cum să o păstreze 
şi să trăiască viaţa divină. Nu este suficient doar să fii 
vindecat. Cel mai bun lucru pe care Dumnezeu îl are 
pentru tine este să trăieşti continuu în sănătate divină. 
Cineva care s-a vindecat de o anume afecţiune s-ar putea 
îmbolnăvi de altceva.

Prin urmare, cel mai important lucru este viaţa 
ta cu Dumnezeu – viaţa ta duhovnicească. Care este 
viaţa pe care o trăieşti tu cu adevărat cu Dumnezeu? 
Nu este vorba despre vindecare; este vorba despre 
Cuvântul lui Dumnezeu şi despre viaţa ta. Cuvântul lui 
Dumnezeu trebuie să fie sursa şi temelia ta. Trăieşte în 
şi prin Cuvântul lui Dumnezeu, şi învaţă să-I aduci slavă 
lui Dumnezeu cu viaţa ta. Dirijează-ţi viaţa astfel încât să 
devină un instrument al slavei şi al neprihănirii Lui şi vei 
trăi triumfător asupra diavolului, a bolii, a păcatului, a 
întunericului, a moţii şi a lumii. Aleluia!

Evrei 9:11-28
Plângerile lui Ieremia 3-5

2 Petru 1:13-22
Ezechiel 41

Isaia 33:24; 
1 Petru 2:24

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
lucrarea Cuvântului Tău în duhul 
meu. Cuvântul Tău îmi înnoieşte 
mintea mereu, iar eu umblu în voia 
Ta desăvârşită, aducând roadele 
neprihănirii. Tu eşti înălţat în mine şi 
astăzi, iar gloria Ta mă umple tot mai 
mult, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „binecuvântat” din versetul tematic 
provine din grecescul „makarios” şi înseamnă 

să fii „binecuvântat în mod suprem.” Este vorba despre 
o binecuvântare care transcende. Înseamnă că ai fost 
ridicat mai presus de tărâmul obişnuit. Credincioşii 
trăiesc independent faţă de circumstanţe. Ei au fost 
ridicaţi la un alt nivel. „Makarios” nu este o răsplată, ci 
o înălţare. Este o binecuvântare a separării. De exemplu, 
poţi fi binecuvântat cu „eulogeo,” o binecuvântare care 
îţi aduce lucruri; însă „makarios” este o binecuvântare 
care te separă de lucruri – te pune de-o parte şi te ridică; 
apoi, alţii te observă şi spun despre tine: „El este super-
binecuvântat; el nu este ca noi; el nu este de aici.” Ce 
binecuvântare!

Domnul dezvăluie ceva cu totul nou despre noua 
creaţie. El spune: „binecuvântaţi sunt cei ce nu au văzut 
şi totuşi au crezut” (Ioan 20:29, versiunea Fidela). El Se 
referă la aceia care au fost eliberaţi de simţurile firii. 
Acesta a fost mesajul pe care Pavel l-a putut înţelege, 
însă care pentru alţi ucenici a rămas necunoscut. El ne 
spune în Romani 8:1: „Acum, dar, nu este nicio osândire 
pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc după 
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile 
Duhului.” În alte cuvinte, acest mesaj se referă la Biserică 

„Toma”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. 
Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut” (Ioan 20:29).

Suntem super-binecuvântaţi

VINERI
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– ea trăieşte în lume, însă a fost transportată dincolo de 
tărâmul limitărilor umane, tărâmul simţirilor,

Această temă este exprimată şi în rugăciunea 
Duhului Sfânt pentru Biserică, înălţată prin Pavel în 
Efeseni 3:16-17: „şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei 
Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în 
omul dinăuntru aşa încât Cristos să locuiască în inimile 
voastre prin credinţă...” Cristos locuieşte în inima ta 
prin credinţă, nu prin simţuri sau percepţii senzoriale. 
Noi nu suntem dintre cei care spun: „Simt prezenţa lui 
Dumnezeu în mine acum”; nu! Noi am depăşit acel nivel! 
Noi am fost transportaţi („Makarios”) dincolo de acel 
tărâm. Noi am fost catapultaţi de credinţă în tărâmul în 
care umblăm prin credinţă, nu prin vedere. Aceasta este 
noua creaţie; noi suntem super-binecuvântaţi! Aleluia!

Evrei 10:1-18
Ezechiel 1-2

2 Petru 2:1-22
Ezechiel 42

Evrei 10:38; 2 Corinteni 5:7; 
Efeseni 1:3

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, neprihănitule 
Tată, că m-ai binecuvântat 
nespus de mult şi m-ai propulsat 
în tărâmul fără limite. Umblu prin 
credinţă şi nu prin vedere; trăiesc 
doar în şi prin Cuvântul Tău. 
Proclam că toate binecuvântările 
spirituale în locurile cereşti îmi 
aparţin şi înaintez totdeauna 
în victorie, în neprihănire şi în 
stăpânire, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Duhul uman este influenţat de trei factori 
importanţi: principii, relaţii şi acţiuni. Aceşti 

trei factori îţi controlează planurile, scopurile şi ţelurile 
în viaţă. Un principiu este o regulă morală, o convingere 
sau o premisă care controlează, influenţează sau explică 
comportamentul unei persoane sau societăţi. Acesta explică 
motivul pentru care ceva funcţionează într-un anumit mod. 
Principiul poate fi şi o teorie sau un adevăr; o idee care stă 
la baza unui lucru.

Persoanele, familiile şi chiar societăţile pot avea 
propriile principii pe care le-au creat în mod conştient 
sau inconştient pentru sine. Acestea sunt principii care 
s-au format prin intermediul anumitor convingeri, idei şi 
premise din mintea lor. De exemplu, există unii oameni care 
spun că ei nu cred în Dumnezeu; aceştia trăiesc conform 
unei anumite idei sau unui anumit principiu din mintea lor. 
Acum, noi nu ne confruntăm cu ideea în sine – dacă este 
corectă sau greşită – ci cu faptul că acel principiu este ceea 
ce le comandă, le controlează şi le influenţează viaţa.

Relaţiile sunt cel de-al doilea factor. Există diferite 
tipuri de relaţii; biologice, geografice, emoţionale, spirituale. 
Aceste forme de relaţii au o strânsă legătură cu viaţa ta. 
Familia din care provii, vecinii, prietenii şi colegii tăi – modul 

„Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea 
pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea 

privirea îndreptată asupra ta” (Psalmul 32:8).

Principii, relaţii şi acţiuni

SÂMBĂTĂ
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în care interacţionezi cu ei în fiecare zi îţi influenţează 
viaţa. Relaţiile tale spirituale; relaţia ta cu Dumnezeu, cu 
diavolul, cu demonii, cu îngerii, cu alţi creştini, chiar şi cu 
cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu – toţi aceştia exercită o 
anumită influenţă spirituală asupra vieţii tale, fie pozitivă, 
fie negativă.

Al treilea factor este reprezentat de acţiunile tale. 
Fiecare acţiune are consecinţe, chiar dacă mulţi oameni nu 
realizează aceasta. Cel mai important lucru despre acţiunile 
tale nu este ceea ce se întâmplă în prezent, ci efectul pe care 
acestea îl au asupra vieţii tale; o acţiune mică poate avea un 
efect mare. Acţiunile tale de astăzi deja ţi-au influenţat ziua 
de mâine, fie că realizezi aceasta sau nu. 

Înţelege bine aceşti trei factori şi canalizează-i în 
direcţia potrivită, în beneficiul tău, ca să poţi trăi după 
principii drepte, să ai relaţii drepte şi să întreprinzi acţiuni 
drepte pentru a deveni tot ce vrea Dumnezeu să fii. Aleluia!

Evrei 10:19-39
Ezechiel 3-4

2 Petru 3:1-18
Ezechiel 43

1 Timotei 4:15-16;
 Psalmul 1:1-5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care este atât de 
instructiv şi mă călăuzeşte în 
neprihănire, pe măsură ce meditez 
asupra sa. Eu actualizez şi împlinesc 
principiile Cuvântului Tău în viaţa 
mea. Mă implic doar în relaţii drepte, 
iar acţiunile mele sunt totdeauna 
în concordanţă cu Cuvântul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere, 
iar această putere este adevărată şi ne este 

disponibilă. Însă modul în care te conectezi la această 
putere şi o foloseşti în avantajul tău este umblarea în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Unii oameni cred că Dumnezeu 
alege şi spune: „Vreau să binecuvântez această persoană, 
iar pe aceasta nu. Vreau să îl vindec pe el, dar pe acesta 
nu; vreau ca această persoană să aibă succes, însă nu şi 
cealaltă.” Însă Dumnezeu nu procedează astfel.

În Ioan 3:16, Biblia spune: „Fiindcă atât de mult 
a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.” Dumnezeu îi iubeşte pe toţi, chiar şi pe păcătoşii 
care nu Îl cunosc. El L-a trimis pe Isus să moară pentru toţi. 
Mântuirea pe care ne-a adus-o Isus este pentru toată lumea. 
Din perspectiva lui Dumnezeu, mântuirea întregii lumi a fost 
plătită; cu toate acestea, nu toată lumea experimentează 
beneficiile mântuirii. Însă, cu privire la mântuirea lumii, 
Dumnezeu a făcut deja toate cele necesare.

Pentru mulţi, veriga lipsă este modul în care pot să 
facă darul lui Dumnezeu pentru ei nu doar disponibil, ci şi o 
experienţă reală a vieţii lor personale. Cum te poţi conecta la 

Cu Dumnezeu nimic nu este vreodată imposibil 
şi nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este 
lipsit de putere sau imposibil de împlinit                                                      

(Luca 1:37, versiunea Amplificată).

Cuvântul lui Dumnezeu 
împreună cu tine

DUMINICĂ
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puterea pe care El a făcut-o disponibilă pentru tine? Cum faci 
Cuvântul Lui eficient în viaţa ta acum? Într-adevăr, Isus a murit 
pentru tine, a înviat din morţi şi este viu astăzi şi în veci, însă 
ce înseamnă aceasta pentru tine? Cum poţi demonstra că El 
este viu în viaţa ta, în inima ta, în casa ta şi în circumstanţele 
vieţii tale, douăzeci şi patru de ore pe zi?

Răspunsul este simplu – umblă în Cuvântul Său. 
Acceptă Cuvântul lui Dumnezeu şi încrede-te pur şi simplu 
în el. Când asculţi sau studiezi Cuvântul Lui, aşa cum se 
cuvine noii creaţii în Cristos, personalizează-l, pentru că astfel 
Dumnezeu vorbeşte cu tine. Revendică ceea ce El ţi-a pus deja 
la dispoziţie; ia Cuvântul Său în posesie. Înţelege-l, foloseşte-l, 
trăieşte în conformitate cu ceea ce spune! Aceasta este ceea 
ce vrea Dumnezeu să faci tu cu Cuvântul Lui.

Evrei 11:1-16
Ezechiel 5-7

1 Ioan 1:1-10
Ezechiel 44

Faptele apostolilor 20:32; 
Coloseni 3:16

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru Cuvântul Tău care locuieşte 
din belşug în inima mea şi 
pentru puterea sa care produce 
transformare în viaţa mea! Inima 
şi mintea îmi sunt deschise să 
primească de la Tine acel Cuvânt 
personal de putere şi de triumf. 
Mă supun Cuvântului Tău, pentru 
că mereu mă ridică şi mă ajută să 
excelez în tot ce fac, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Noi trăim în zilele din urmă, iar descoperirea 
şi exprimarea dragostei lui Dumnezeu ne va 

duce în locul unde vom fi gata pentru aşteptata revenire 
a Regelui. Aceasta ne va pregăti pentru răpirea Bisericii 
şi ne va duce la cel mai înalt nivel al harului Său. Cu cât 
descoperi aceasta mai repede, cu atât va fi mai bine. Nu 
există nici o altă alternativă – trebuie să umbli în dragoste.

Foarte mulţi creştini nu ştiu ce înseamnă să umbli în 
dragoste. Este uimitor să vezi atât de mulţi oameni făcând 
lucrarea lui Cristos fără să ştie că dragostea este singurul 
lucru care contează de fapt. Indiferent ce faci pentru 
Domnul, dacă nu vine dintr-o inimă plină de dragoste, nu 
contează. Fii inspirat întotdeauna de dragoste. Vorbeşte 
limbajul dragostei. Transmite dragoste prin intermediul 
cuvintelor şi acţiunilor tale.

În Galateni 6:7, Biblia spune: „Nu vă înşelaţi: 
«Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.»” Cineva se 
poate înşela singur pretinzând că umblă în dragoste, 
însă Biblia spune că Dumnezeu Se uită la inima omului. 
El vede inima ta şi ştie dacă eşti motivat de dragoste sau 
de egoism. Un mod prin care îţi poţi măsura umblarea în 
dragoste este modul în care vorbeşti sau comunici. Iacov 
a explicat aceasta: „Fraţii mei, să nu fiţi mulţi învăţători, 

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; 
cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii               

(Ioan 13:34).

Transmite dragoste

LUNI
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căci ştiţi că vom primi o judecată mai aspră. Toţi greşim 
în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este 
un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul” 
(Iacov 3:1-2).

Îmblânzeşte-ţi limba pentru a exprima milă şi 
afecţiune. Cuvintele tale şi mesajul acestora trebuie să fie 
o sursă de inspiraţie pentru alţii. Oamenii trebuie să îşi 
amintească modul în care cuvintele tale îi fac să se simtă: 
plini de glorie, de inspiraţie şi de putere. Cuvintele tale te 
localizează – acestea arată dacă ai descoperit dragostea 
Lui sau nu.

Nu contează ceea ce cred alţii despre tine sau 
despre modul în care gândeşti şi vorbeşti cu privire la 
tine. Cel mai mult contează cuvintele pe care le rosteşti în 
fiecare zi, indiferent de persoana cu care vorbeşti, fie că 
este vorba despre Dumnezeu, despre alţi oameni, despre 
persoana ta, despre circumstanţe sau despre natură. 
Asigură-te că acţiunile şi cuvintele tale transmit dragostea 
lui Dumnezeu din inima ta.

Evrei 11:17-40
Ezechiel 8-10

1 Ioan 2:1-14
Ezechiel 45

Romani 5:5; 1 Corinteni 13:8; 
1 Ioan 5:2-3

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat abilitatea să exprim viaţa Ta 
prin cuvintele şi prin acţiunile mele. 
Viaţa mea este o manifestare zilnică 
a iubirii Tale. Tu mi-ai uns mintea 
să pot procesa şi exprima harul Tău 
şi dragostea Ta, călăuzindu-mă să 
rostesc doar cuvinte bune, dătătoare 
de viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi oameni de pe glob sunt capabili să 
zâmbească în fiecare dimineaţă, primind 

lumina Evangheliei în limba maternă prin acest 
Înger Mesager care este Rapsodia Realităţilor. 
Fiecare nouă traducere a ei înseamnă că şi mai mulţi 
oameni au de acum acces nestingherit la Cuvântul 
lui Dumnezeu explicat, odată ce barierele lingvistice 
au fost îndepărtate.

Însă atât de mulţi factori sunt necesari pentru a asigura 
distribuirea lunară a tuturor traducerilor Rapsodiei 
Realităţilor la toate destinaţiile. Şi aici poţi interveni şi 
tu.
Poţi să ni te alături prin:

• Sponsorizarea traducerii în şi mai multe limbi
• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 

traducerilor în câmpul de misiune
• Traducere efectivă sau editare
• Utilizarea traducerilor Rapsodiei Realităţilor

Fiecare exemplar tradus al Rapsodiei Realităţilor 
reprezintă un suflet şi un zâmbet. Aşadar, cu fiecare 
exemplar pe care îl expediezi în lume, trimiţi mesajul 
speranţei unui suflet şi aduci un zâmbet pe faţa cuiva.
Pentru mai multe informaţii despre modul în care 
poţi deveni partener, te rugăm să trimiţi un email 
la una dintre următoarele adrese: rortranslators@ 
loveworld360.com sau rortranslations@blwinc.org 

Adoptă o limbă
Leagă-ţi numele

 de un
 Înger Mesager
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Observă afirmaţia subliniată din versetul 
tematic. Spune că: „... noi suntem mai mult 

decât biruitori...” Aceasta sugerează că victoria asupra 
adversarului este deja stabilită şi, mai mult decât atât, 
noi ne bucurăm din plin de victorie; aceasta este deja o 
parte vitală a existenţei noastre.

Realitatea este că noi am depăşit deja faza de 
sărbătorire a victoriei în Cristos. Am sărbătorit-o şi ne-
am bucurat atunci când am aflat despre jertfa Lui în locul 
nostru; acum, noi trăim în acea victorie. „Mai mult decât 
biruitori” înseamnă că tu ai depăşit faza de cucerire şi acum 
trăieşti în victorie; aceasta a devenit experienţa ta zilnică.

Să luăm, ca exemplu, un atlet care concurează la 
Jocurile Olimpice şi câştigă medalia de aur. În acea clipă, 
el celebrează victoria împreună cu alţii. Când primeşte 
premiul în bani şi începe să îi cheltuiască, aceasta nu mai 
este o expresie a celebrării; acum, el trăieşte în victorie. 
Aşadar, a trecut dincolo de faza „cuceririi” sau câştigării 
aurului olimpic şi acum se desfată cu rezultatul victoriei 
lui. Aceasta este experienţa noastră de a fi mai mult decât 
biruitori.

Noi am trecut de faza în care celebrăm victoria pe 
care o avem în Cristos asupra bolii, a sărăciei, a înfrângerii 

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai 
mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit                    

(Romani 8:37).

Trăieşte în victoria Lui

MARŢI
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şi a descurajării. Noi trăim în sănătate divină, în bunăstare, 
în victorie şi în stăpânire. Noi nu mai încercăm să aflăm 
dacă avem probleme cu diavolul sau nu; nu! Noi îi suntem 
superiori. Exercită-ţi stăpânirea asupra lui Satan, a fricii, a 
bolii, a descurajării şi a lipsei. Trăieşte în victoria lui Cristos.

În ziua în care te-ai născut din nou, te-ai născut 
în victorie totală, continuă. Prin urmare, trăieşte fiecare 
zi din viaţa ta în victorie asupra oricărei situaţii. Aceasta 
este viaţa unui credincios. Victoria este dreptul tău din 
naştere. Conştientizează faptul că tu nu poţi fi învins sau 
dezavantajat. Umblă în lumina victoriei tale asupra lumii, 
a diavolului şi a circumstanţelor vieţii. Adoptă mentalitatea 
unui biruitor!

Evrei 12:1-13
Ezechiel 11-12

1 Ioan 2:15-29
Ezechiel 46

1 Ioan 4:4; 
2 Corinteni 2:14

| Proclamaţie
Îţi mulţumesc, Domnul meu drag, 
că m-ai făcut mai mult decât 
biruitor. Sunt un învingător în 
această viaţă prin Isus Cristos. 
Cel care este mai mare locuieşte 
în mine; prin urmare am învins 
vrăjmaşul şi sistemele acestei 
lumi. Trăiesc triumfător în fiecare 
zi, bucurându-mă de viaţa veşnică 
şi binecuvântată în Cristos. Aleluia. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 5:16 că 
zilele sunt rele: „Răscumpăraţi vremea, căci 

zilele sunt rele.” Cu alte cuvinte, influenţa zilnică de 
peste lume este satanică, însă Dumnezeu Se aşteaptă ca 
noi să avem stăpânire peste fiecare zi şi să umblăm în 
stăpânirea Duhului Sfânt. Însă aceasta este o afirmaţie 
generală. Pe de altă parte, vreau să observi cât de specific 
este sfatul din versetul tematic. Se referă la „ziua cea 
rea.” Este diferit. Aici Pavel pune accent pe o anumită zi 
a necazului. Este ziua în care necazul loveşte.

Poate o astfel de zi fi anticipată şi curmată de la 
rădăcină? În mod clar, da! Prin călăuzirea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi a Duhului Sfânt din viaţa ta, vei fi întotdeauna 
victorios, chiar şi ziua necazului. Tu nu trebuie să te temi 
de ziua cea rea; dacă faci ce trebuie înainte ca aceasta să 
vină, vei fi netulburat şi neclintit; vei rămâne în picioare. Nu 
are rost să te rogi şi să plângi înaintea lui Dumnezeu ca El 
să te protejeze de ziua cea rea. El ţi-a spus deja ce să faci: 
îmbracă-te cu toată armura lui Dumnezeu!

Nu aştepta venirea zilei rele pentru a îmbrăca 
armura, ci poart-o întotdeauna, pentru a ieşi nevătămat în 
zilele de împotrivire; astfel vei fi victorios. Unii oameni nu 
pot rezista presiunii şi terorii vrăjmaşului, deoarece nu sunt 

De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să 
vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în 
picioare, după ce veţi fi biruit totul (Efeseni 6:13).

Rămâi în picioare în 
„ziua cea rea”

MIERCURI
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îmbrăcaţi cu toată armura lui Dumnezeu. Ziua cea rea îi 
prinde nepregătiţi. Dar tu refuză să fii luat prin surprindere.

Tu ştii deja cum să respingi şi să învingi amăgirile şi 
uneltirile diavolului. Aşadar, acţionează pe baza Cuvântului 
Domnului: stai ferm pe poziţie, încins cu centura adevărului! 
Poartă platoşa neprihănirii. Încalţă-te cu râvna Evangheliei 
păcii. Şi, pe deasupra, ia scutul credinţei, coiful mântuirii şi 
sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 
6:14-17).

Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă soluţia, răspunsul, 
abilitatea şi împuternicirea de care ai nevoie în ziua 
necazului. Prin urmare, ia în serios studiul Cuvântului Său 
şi meditarea asupra sa. Răspunde în orice circumstanţe din 
Cuvântul lui Dumnezeu şi vei fi victorios întotdeauna.

Evrei 12:14-29
Ezechiel 13-15

1 Ioan 3:1-12
Ezechiel 47

2 Corinteni 2:14; 1 Ioan 4:4;
 2 Corinteni 10:4-5

| Proclamaţie
Dragă Tată, Cuvântul Tău învinge în 
mine şi mă ajută să preiau controlul 
întotdeauna. Triumf asupra vrăjmaşului 
şi a oricăror adversităţi prin puterea 
Cuvântului Tău, prin care destructurez, 
dezamorsez şi distrug orice planuri şi 
acţiuni demonice, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu este foarte eficient în a-ţi 
schimba modul de gândire. Aceasta este dorinţa 

Domnului. El vrea să îţi schimbe părerea despre El, despre 
alţi oameni, despre lume, despre viaţă şi chiar despre 
tine. El vrea ca tu să gândeşti corect întotdeauna. Dacă, 
de exemplu, ai experimentat frică în viaţa ta, El vrea să o 
schimbi cu credinţă, cu îndrăzneală şi cu încredere. În 2 
Timotei 1:7, Biblia spune: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un 
duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.”

Cuvântul lui Dumnezeu este soluţia pentru orice 
problemă; prin urmare, tu trebuie să ai încredere în 
integritatea Cuvântului Său. Dumnezeu ţi-a dat Scriptura 
pentru a te menţine pe calea cea bună, calea gloriei şi 
neprihănirii Lui. El ţi-a dat Cuvântul Lui ca să îl foloseşti 
pentru a naviga prin viaţă în victorie şi în succes. Isaia 
30:21 spune: „Urechile tale vor auzi după tine glasul care 
va zice: «Iată drumul, mergeţi pe el!», când veţi voi să 
vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.” El vrea să îţi 
schimbe mentalitatea, raţiunea şi să te păstreze pe calea 
destinului Său glorios pentru tine, prin Cuvântul Lui.

Biblia spune: „Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci 
fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a 
dovedi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi 

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

înţelepciune în neprihănire (2 Timotei 3:16).

Modelează-ţi viaţa şi gândirea 
prin Cuvântul lui Dumnezeu

JOI
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desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea Fidela). Unul dintre 
modurile prin care îţi poţi schimba modul de gândire şi, 
prin urmare, viaţa, din slavă în slavă, constă în cugetarea 
asupra Scripturii. Pe măsură ce meditezi asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu, viaţa ta este programată pentru succes, iar 
modul tău de gândire este elevat la nivelul lui Dumnezeu. 
Aceasta se întâmplă deoarece Cuvântul Domnului are o 
lucrare în viaţa ta. Cuvântul lui Dumnezeu te ajută să îţi 
aliniezi viaţa şi modul de gândire la voia Lui desăvârşită. 

1 Timotei 4:15 spune: „Pune-ţi pe inimă aceste 
lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca 
înaintarea ta să fie văzută de toţi.” Pe măsură ce te supui 
Cuvântului Domnului şi îl laşi să preia controlul asupra 
vieţii tale, vei experimenta mari transformări – glorie tot 
mai mare, excelenţa şi frumuseţile Duhului Sfânt în viaţa 
ta.

Evrei 13
Ezechiel 16

1 Ioan 3:13-24
Ezechiel 48

Romani 12:2; Efeseni 3:20; 
Filipeni 4:8

| Rugăciune 
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care îmi transformă 
viaţa şi îmi înnoieşte gândirea. 
Pe măsură ce meditez asupra 
Cuvântului Tău şi astăzi, inima îmi 
este umplută de gânduri excelente 
de victorie şi de stăpânire, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Anumite lucruri pe care oamenii le fac îi înlănţuie 
şi le distrug lucrarea, fără ca ei să ştie aceasta. 

În Matei 22:29, Isus a zis: „... Vă rătăciţi! Pentru că nu 
cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” 
Una dintre aceste greşeli care trebuie evitate este lipsa 
de importanţă acordată serviciului divin. Prezenţa la 
serviciile divine şi la alte programe ale bisericii trebuie să 
fie prioritară pentru tine; mai mult decât atât, asigură-te 
că eşti şi punctual. Învaţă să deteşti întârzierea. Aşa cum 
faci tot ce îţi stă în putere să ajungi la timp la serviciu 
şi să fii punctual la alte programări, asigură-te că ajungi 
devreme la biserică.

Diferitele activităţi care compun serviciul divin 
au fost gândite pentru creşterea ta spirituală, pentru 
edificarea ta. Fiind prezent la aceste activităţi, tu activezi 
lucrarea Cuvântului Domnului şi lucrarea Duhului Sfânt. 
În biserică, Duhul Sfânt îţi aduce cunoaştere, înţelegere 
şi judecată sănătoasă.

Dacă, dintr-un anume motiv, nu poţi fi prezent 
la unul dintre serviciile divine ale bisericii tale locale, 
interesează-te cu privire la posibilitatea de a participa 
la program online, pentru a-l putea urmări oriunde te-ai 
afla. Biserica este stâlpul şi temelia adevărului; este locul 
unde eşti învăţat Cuvântul lui Dumnezeu şi eşti echipat 

Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în 
poruncile Tale (Psalmul 119:66).

Lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu 
şi a Duhului Sfânt în biserică

VINERI
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în întregime pentru a trăi viaţa creştină autentică şi să îţi 
împlineşti eficient sarcina de evanghelizare. Este locul în 
care eşti învăţat cum să foloseşti Cuvântul, să trăieşti în şi 
prin Cuvântul Lui.

Psalmistul a spus în Psalmul 119:66: „Învaţă-mă să 
am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale.” 
Cu alte cuvinte: „Învaţă-mă ce să spun, când să spun 
şi cum să spun aşa cum trebuie.” Vei dobândi această 
capacitate pe măsură ce te supui lucrării Cuvântului lui 
Dumnezeu şi a Duhului Sfânt, iar prezenţa în biserică îţi 
conferă această oportunitate. Prin lucrarea Cuvântului 
Domnului şi a Duhului Sfânt din biserică, vei primi sfat 
divin şi o raţiune sănătoasă care te vor ajuta să trăieşti 
victorios.

Iacov 1
Ezechiel 17-19

1 Ioan 4:1-14
Daniel 1-2

Efeseni 4:11-13; Luca 4:16; 
Matei 16:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
înveţi să am judecată sănătoasă 
prin Cuvântul Tău. Sunt încântat 
să aparţin unei comunităţi locale, 
unde prin Cuvântul Tău sunt 
învăţat, echipat, antrenat, hrănit, 
consolidat şi edificat pentru a trăi 
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



Sportivii cunosc importanţa unui antrenor bun; 
valoarea de a fi antrenat de cel mai bun pentru 

a deveni cel mai bun. Mulţi creştini nu realizează că ei 
sunt sportivi spirituali. Biblia spune că noi alergăm într-o 
cursă, asemănându-ne cu nişte sportivi: „Nu ştiţi că cei 
ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai 
unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să 
căpătaţi premiul!” (1 Corinteni 9:24).

De asemenea, în 1 Corinteni 9:26, Pavel, prin Duhul 
Sfânt, scrie: „... Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care 
loveşte în vânt.” Ai observat aceasta? Noi nu ne luptăm 
cu vântul; noi chiar suntem în ring. Noi suntem sportivi 
pentru Domnul, iar sportivii au nevoie de antrenori 
experimentaţi care să îi pregătească.

Înţelegi acum de ce este atât de important să fii 
membru al unei biserici? Mersul la biserică nu ar trebui 
tratat ca o rutină, nu! Am vorbit despre aceasta în lecţia 
anterioară. Biserica este un loc al închinării, unde ne 
strângem pentru a fi binecuvântaţi, revigoraţi, întăriţi şi 

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 (Efeseni 4:11-13).

Suntem sportivi spirituali

SÂMBĂTĂ
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energizaţi pentru victorie, prin Duhul lui Dumnezeu. Noi 
venim la biserică pentru a învăţa Cuvântul lui Dumnezeu, 
pentru a fi antrenaţi şi instruiţi.

Observă încă o dată versetul tematic. Spune 
că Dumnezeu a dat daruri ale slujirii, cinci tipuri de 
poziţii pentru educarea şi echiparea Bisericii, pentru 
desăvârşirea sfinţilor şi pentru lucrarea de slujire. Aceasta 
va continua până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a 
cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la 
înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos. Acesta este locul 
la care El ne duce. Acesta este motivul antrenamentului 
spiritual pe care îl primim prin Duhul Sfânt.

Iacov 2:1-3:13
Ezechiel 20-21

1 Ioan 4:15-21
Daniel 3-4

Luca 4:16
 1 Corinteni 9:25-27

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Biserica Dumnezeului cel viu, 
stâlpul şi temelia adevărului, 
unde sunt învăţat Cuvântul lui 
Dumnezeu. Sunt un sportiv 
antrenat pentru lucrarea de 
slujire. Sunt din ce în ce mai 
puternic şi mai eficient în lucrarea 
Evangheliei, spre slava şi lauda Ta, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Romani 6:23 spune: „Fiindcă plata păcatului 
este moartea, dar darul fără plată al lui 

Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul 
nostru.” Acesta este un adevăr fundamental al 
Evangheliei: darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică 
prin Isus Cristos! Cu toate acestea, pe măsură ce creşti 
în înţelegerea Evangheliei, vei descoperi că Isus nu stă 
într-un loc din care îţi dă viaţa veşnică; El Însuşi este 
viaţa veşnică. Când ţi-a dat viaţa veşnică, de fapt, El ţi 
S-a dat pe Sine.

Nu este de mirare, aşadar, că apostolul Pavel a 
spus, îndemnat de Duhul Sfânt: „... căci toate lucrurile 
sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21). Aceasta deoarece 
toate lucrurile sunt în Cristos, iar El este în tine. Prin 
urmare, toate lucrurile sunt ale tale, lucrurile prezente 
şi lucrurile viitoare. El nu a putut observa nimic care 
să nu fie al tău deja. Ziua în care vei înţelege că toate 
lucrurile sunt ale tale îţi va schimba modul de gândire 
şi modul în care te rogi. Vei înceta să Îi mai ceri lucruri 
lui Dumnezeu. Dacă este adevărat că toate lucrurile 
sunt ale tale (şi este adevărat), ce ai mai putea cere?

Încetează să te mai rogi şi să Îi mai ceri Domnului 
vindecare; revendică vindecarea divină, deoarece 
aceasta este a ta în Isus Cristos. Dacă toate lucrurile 

El ţi S-a dăruit pe Sine... 
împreună cu toate lucrurile

DUMINICĂ
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sunt ale tale deoarece Cristos este în tine, înseamnă 
că sănătatea divină este deja a ta; tu nu mai trebuie 
să te rogi sau să ceri ceva ce deja îţi aparţine. Ceea 
ce trebuie să faci este să recunoşti lucrurile care deja 
îţi aparţin (Filimon 1:6), şi să le revendici prin cuvinte 
şi acţiuni. Astfel umbli în Cuvântul lui Dumnezeu şi 
în Duhul Sfânt: afirmând Cuvântul Său cu credinţă, 
indiferent şi independent de circumstanţe.

Acum poţi înţelege de ce a spus Domnul Isus: 
„... nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, 
gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul 
vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca” (Luca 
12:22). El îţi este sursa şi capabilitatea. În El, tu ai toate 
lucrurile. Refuză să conştientizezi lipsa deoarece, în 
realitate, nu există nimic ce nu ai. Cristos este în tine 
şi Cristos este totul. Aleluia!

Iacov 3:14-4:12
Ezechiel 22-23

1 Ioan 5:1-21
Daniel 5-6

2 Petru 1:3; Coloseni 1:27
 1 Ioan 5:11-12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai 
dăruit toate lucrurile în Cristos Isus. 
Arunc toate îngrijorările mele asupra 
Ta şi las toate poverile la picioarele 
Tale! Mă bucur, ştiind că toate 
trebuinţele mele sunt împlinite, 
întrucât Cristos este sursa mea şi 
capabilitatea mea! El este totul 
pentru mine. În El am tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, tot ce îmi trebuie să 
trăiesc triumfător şi să Îi fiu plăcut în 
viaţa neprihănirii. Aleluia. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă vrei să umbli în slava lui Dumnezeu, iar 
harul şi puterea Lui să se manifeste în viaţa 

ta, Cuvântul Domnului spune că trebuie să umbli în 
neprihănire, să faci voia lui Dumnezeu şi să spui adevărul 
din inimă. Ce înseamnă să spui adevărul din inimă? Mulţi 
oameni nu înţeleg această sintagmă. Ei nu întâmpină 
dificultăţi în ce priveşte umblarea în neprihănire sau în 
a face voia lui Dumnezeu; cu alte cuvinte, fac lucrurile 
în mod corect, însă întâmpină dificultăţi în a „spune 
adevărul din inimă.”

Observă că psalmistul nu a spus: „Cel care... îi spune 
adevărul aproapelui său.” Ştiu că unele traduceri formulează 
sintagma într-un mod care sugerează „a-i spune adevărul cuiva”; 
însă când studiezi versiunea ebraică originală, vei observa că nu se 
referă la a vorbi cu altcineva. Versiunea Amplificată spune mai clar: 
„Cel care umblă în integritate şi tărie de caracter, care împlineşte 
voia lui Dumnezeu, care spune şi păstrează adevărul în inima 
lui.”

Ai observat formularea? Ce înseamnă să spui şi să 
păstrezi adevărul în inima ta? Însemnă să meditezi: vorbeşte 
şi gândeşte-te la adevărul din inima ta. Înseamnă să meditezi 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vrei să umbli în harul şi în 

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe 
muntele Tău cel sfânt? – Cel ce umblă în neprihănire, 
cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din 

inimă (Psalmul 15:1-2).

Spune adevărul din inimă
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ungerea lui Dumnezeu, dacă vrei să vezi puterea lui Dumnezeu 
manifestată în duhul tău şi în viaţa ta, trebuie să rosteşti Cuvântul 
Lui. Trebuie să dai glas şi expresie Cuvântului Său. Cuvântul lui 
Dumnezeu în inima ta este Însuşi Dumnezeu care vorbeşte; este o 
forţă biruitoare care nu poate fi oprită.

1 Timotei 4:15 spune să meditezi şi să îţi pui pe inimă 
Cuvântul Lui, să te îndeletniceşti în totul cu el; păstrează adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu în inima ta şi nu îi da drumul. Refuză 
să fii clintit de circumstanţe, iar succesul, victoria, progresul şi 
bunăstarea ta vor fi evidente şi de neoprit.

Iacov 4:13-5:20
Ezechiel 24-26

2 Ioan
Daniel 7-8

1 Timotei 4:15;
 Iosua 1:8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care este în inima mea 
şi în gura mea. Pe măsură ce meditez 
asupra sa şi îi dau glas, înregistrez 
progres, promovare şi extindere în 
toate direcţiile. Merg doar înainte şi în 
sus. Slava Ta, harul Tău şi puterea Ta se 
manifestă în viaţa mea în tot ce fac, în 
Numele lui Isus. Amin.n.

STUDIU SUPLIMENTAR

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

• Răspândirea şi influenţa Îngerului Mesager în întreaga lume
• Impactul traducerilor Rapsodiei Realităţilor 
• Comentariile zilnice din devoţional
• Mărturii motivatoare
• Rugăciuni şi proclamaţii
• Ştirile Rhapsody TV... şi multe altele!

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

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

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

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

Felicitări! De acum urmăreşti pagina Rapsodiei Realităţilor.

Rapsodia Realitatilor
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devotionalul nr.1 pe plan mondial

De ce trebuie să distribuim 250 de 
milioane de exemplare în 2016?

AVEM UN MESAJ 
PE CARE LUMEA 
TREBUIE SĂ ÎL 
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În Exodul 23:25-26, Dumnezeu le-a făcut anumite 
promisiuni copiilor lui Israel, care erau poporul 

ales al lui Dumnezeu după vechiul legământ. El le-a spus: 
„Voi să Îi slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă 
va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi îndepărta boala 
din mijlocul tău. Nu va fi în ţara ta nici femeie care să-şi 
lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale 
îl voi face să fie deplin.”

Dumnezeu nu le-a spus: „După ce veţi posti şi vă veţi 
ruga, vă voi binecuvânta pâinea şi apele, şi voi îndepărta 
boala din mijlocul vostru”; nu! Singura cerinţă a fost ca ei să 
Îi slujească Domnului, iar binecuvântarea avea să vină: astfel, 
boala nu va exista în mijlocul lor. Nu va fi nici femeie care să 
piardă sarcina, nici una care să nu poată avea copii în ţara lor. 
El avea să Se asigure că toate sarcinile vor fi duse la termen 
şi că oamenii sunt sănătoşi şi puternici, având numărul zilelor 
deplin. Cât de minunat!

Acelaşi lucru este valabil şi astăzi. Chemarea noastră 
este să umblăm în dragoste. Isus le-a spus apostolilor în Ioan 
13:34: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum 
v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” Din nefericire, 
mulţi ignoră acest adevăr, lăsând amărăciunea să le acapareze 

Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul 
lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo 

rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să 
fie întinaţi de ea (Evrei 12:15).

Umblarea în dragoste 
înseamnă umblarea în glorie

MARŢI
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inima. Acesta este motivul pentru care mulţi se confruntă cu 
experienţe teribile, precum boli epuizante care nu răspund la 
nici un tratament. Amărăciunea, furia şi răutatea sunt printre 
cele mai comune cauze ale cancerului. Ca să umbli în sănătate 
divină, aceste atribute negative nu trebuie să facă parte din 
viaţa ta.

Tu eşti născut să iubeşti. Dragostea este viaţa ta. Biblia 
spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile 
noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat (Romani 5:5). 
Umblarea în dragoste nu este o poruncă pentru tine, în calitate 
de făptură nouă în Isus Cristos, ci singurul mod în care poţi 
trăi. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16, 18); prin urmare, 
a umbla în dragoste înseamnă să umbli în Dumnezeu. Nici o 
boală, maladie sau infirmitate nu se poate dezvolta în trupul 
tău, deoarece tu eşti în gloria lui Dumnezeu! Umblarea în 
dragoste înseamnă umblarea în slavă.

1 Petru 1:1-21
Ezechiel 27-28

3 Ioan
Daniel 9-10

1 Corinteni 13:1-8;
 Ioan 13:35

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
revelarea iubirii Tale în duhul 
meu şi pentru abilitatea de a o 
manifesta faţă de cei din jur. Tu 
mi-ai făcut viaţa atât de frumoasă, 
decorând-o cu harul Tău, cu 
dragostea Ta şi cu neprihănirea 
Ta. Îţi mulţumesc pentru slava Ta 
din viaţa mea, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Un frate scump a aflat despre exersarea 
autorităţii spirituale şi s-a hotărât să acţioneze 

în baza credinţei sale. Afară era înnorat şi ploaia 
torenţială era inevitabilă. Ieşind din casă, i-a poruncit 
ploii să nu înceapă, însă precipitaţiile au început imediat. 
El a poruncit ploii să se oprească, însă cu cât proclama 
mai puternic, cu atât ploaia era mai intensă şi îl uda mai 
tare.

El citise că Ilie oprise ploaia dintr-o regiune timp 
de trei ani şi jumătate (1 Împăraţi 17), aşa că s-a gândit 
în sinea lui: „Dacă Ilie a putut face aceasta, eu de ce 
n-aş putea?” Însă există ceva ce tânărului i-a scăpat din 
vedere.

Dacă nu ai citit decât 1 Împăraţi 17, ai putea avea 
impresia că Ilie a proclamat pur şi simplu că timp de trei 
ani nu va fi ploaie, a ieşit furios din palatul lui Ahab şi 
norii s-au închis pe loc. Iacov 5:17 ne spune că a fost 
ceva mai mult decât atât: „... şi s-a rugat cu stăruinţă să 
nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.” 
Înainte ca Ilie să declare că nu va fi ploaie, el stabilise 
deja aceasta cu Dumnezeu. El s-a rugat cu stăruinţă 
şi a obţinut răspuns de la Dumnezeu în cămăruţa lui; 
rugăciunea lui a fost argumentată, deoarece nu stă în 
jurisdicţia unui om să oprească sau să pornească ploaia.

… Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui 
neprihănit (Iacov 5:16).

Stabileşte lucrurile mai 
întâi cu Domnul

MIERCURI
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Isus a spus clar în Matei 5:45 că trimiterea ploii pe 
pământ este ceva ce doar Dumnezeu poate face: „ca să 
fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face 
să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi 
dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” Ce a 
făcut Ilie? El a adus argumente puternice înaintea lui 
Dumnezeu în rugăciune, iar Domnul i-a împlinit cererea. 

Aşa trebuie să procedezi şi tu când te confrunţi cu 
cazuri, situaţii sau probleme care îţi depăşesc atribuţiile, 
teritoriul, sau jurisdicţia. Trebuie să învingi mai întâi în 
rugăciune. Mai întâi trebuie să ai momente de rugăciune 
fierbinte, de mijlocire intensă, sinceră, din inimă, 
împreună cu mulţumiri. Această rugăciune, spune Biblia, 
îţi pune la dispoziţie o putere formidabilă, dinamică în 
acţiune (Iacov 5:16, versiunea Amplificată).

1 Petru 1:22-2:25
Ezechiel 29-30

Iuda 1:1-11
Daniel 11-12

Isaia 1:18; Isaia 43:26; 
Isaia 38:1-2

| Proclamaţie
Binecuvântatule Tată ceresc, mi 
se bucură inima să ştiu că pot să 
vin să-mi prezint cazul înaintea Ta 
în rugăciune din inimă, fierbinte, 
neîntreruptă şi să înving astfel 
orice circumstanţă nefavorabilă. 
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru 
acest minunat privilegiu de a 
fi ascultat de fiecare dată când 
decretez şi declar ceva în Numele 
lui Isus. Glorie în veci Numelui 
Tău!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



2 Timotei 3:16 spune că toată Scriptura este 
insuflată de Dumnezeu, ceea ce înseamnă 

că pentru a studia Scriptura, trebuie să te supui mai 
întâi îndrumării Duhului Sfânt. Nu ar trebui să studiezi 
Scriptura la fel cum ai proceda cu un jurnal academic sau 
cu un manual. Când studiezi, trebuie să iei în considerare 
şi ale versete, urmărind referinţele şi bazându-te pe 
Duhul Sfânt pentru înţelegere.

O parte a lucrării Duhului Sfânt din viaţa ta este să 
îţi ofere revelaţia cunoaşterii Cuvântului lui Dumnezeu; 
El îţi dă discernământ în privinţa tainelor Împărăţiei. El 
te învaţă Cuvântul Domnului. Prin urmare, este foarte 
important să te bazezi pe El şi să afirmi că El este cu 
tine pentru a te învăţa cum să descoperi Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Mai mult decât atât, asigură-te că ai o Biblie de 
studiu bună. Nu fiecare Biblie este o Biblie de studiu. O 
Biblie de studiu are concordanţă şi trimiteri. În ea vei 
găsi diferiţi termeni, cuvinte, sintagme sau expresii care 
sunt relevante pentru diferite părţi din Scriptură. De 
exemplu, Biblia de Studiu cu comentarii din Rapsodia 
Realităţilor are trimiteri şi articole interesante care te vor 

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

(2 Timotei 2:15).

Cunoaşte Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru tine însuţi

JOI
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ajuta să studiezi şi să înţelegi Cuvântul lui Dumnezeu. 
Poţi comanda un exemplar de la adresa: www.
rhapsodyofrealitiesbibles.com.

Până când nu cunoşti Cuvântul Domnului pentru 
tine însuţi, vei fi o victimă în viaţă. În Osea 4:6, Dumnezeu 
nu a spus: „Oamenii Mei pier din cauză că nu se roagă 
suficient, nu merg la biserică sau fac întotdeauna ceva 
greşit”; nu! În schimb, El a spus: „Poporul Meu piere din 
lipsă de cunoştinţă...” El nu Se referea la cunoaşterea 
ştiinţei sau a istoriei, ci la cunoaşterea Cuvântului Său.

Este important să aplici Cuvântul Lui în viaţa 
ta personală. Însă, înainte de a-l aplica, trebuie să îl 
cunoşti. De aceea, El vrea să studiezi Cuvântul Său. 
Poţi avea succes, poţi trăi în victorie continuă şi poţi 
umbla în sănătate divină în fiecare zi. Refuză să trăieşti 
în necunoştinţă în privinţa Cuvântului lui Dumnezeu. 
Dedică-te studierii lui, iar succesul, progresul şi 
bunăstarea ta vor fi inevitabile.

1 Petru 3
Ezechiel 31-32

Iuda 1:12-25
Osea 1-2

Osea 6:3; 1 Timotei 4:15-16;
 Faptele apostolilor 20:32

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care îmi luminează 
calea şi mă ajută să umblu în 
înţelepciunea Ta. Prin Duhul Tău, 
mi se luminează ochii inimii şi mi 
se înnoieşte mintea după Cuvântul 
Tău pentru progres, pentru creştere, 
pentru bunăstare şi pentru victorie, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

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



Mulţi citesc Biblia, dar nu înţeleg mesajul Scripturilor. 
Biblia conţine Cuvântul lui Dumnezeu. Este 

mărturia lui Dumnezeu asupra a ceea ce a zis El, asupra a ceea 
ce au zis oamenii, demonii, îngerii şi a ceea ce a spus Isus. 
Aceasta înseamnă că tot ce este scris acolo trebuie înţeles şi 
interpretat din prisma persoanei care vorbeşte şi a contextului 
în care a scris sau a vorbit. Este mărturia lui Dumnezeu asupra 
începuturilor, a vieţii şi a destinului omului, a duhurilor şi a 
mediului lor înconjurător.

 De exemplu, atunci când studiem Biblia pentru a afla 
mai multe despre Biserica primară din Noul Testament, este 
foarte important să observăm perioada de creştere prin care 
a trecut această Biserică. Ucenicii nu au ştiut toate lucrurile 
dintr-o dată. Atunci când studiezi primele cincisprezece 
capitole din cartea Faptele Apostolilor, descoperi că Biserica 
din acea vreme nu prea credea că cei care nu erau dintre 
evrei puteau fi în Cristos. Abia în capitolul cincisprezece au o 
dezbatere serioasă asupra acestui subiect, în care Petru le-a 
explicat cum stau lucrurile, iar Iacov l-a susţinut cu versete din 
Scripturi (Faptele Apostolilor 15:6-29).

 De aceea, atunci când studiezi Biblia, trebuie să 
înţelegi şi modul de gândire a culturii din care făceau parte atât 
poporul cât şi scriitorul în momentul scrierii cărţii respective. 
De exemplu, unele dintre învăţăturile lui Isus care se găsesc 

Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile 
(Luca 24:45).

Înţelegerea Scripturilor

VINERI
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în Matei, Marcu, Luca şi Ioan nu erau intenţionate pentru 
făptura nouă. Unele dintre aceste învăţături nu sunt pentru 
creştini; erau pentru cei cu gândire iudaică, nu pentru cei care 
au primit viaţa veşnică. „Cum de nu aveţi credinţă?” (Marcu 
4:40). Nu se poate să citeşti aceasta şi să te gândeşti: „O, poate 
motivul pentru care lucrurile nu funcţionează în cazul meu e 
că nu am credinţă deloc.” Aceasta este o ipoteză falsă, pentru 
că nu există creştin care să nu aibă credinţă. Biblia spune: 
„... potrivit cu măsura de credinţă pe care i-a împărţit-o 
Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12:3). Era posibil ca cei ce 
trăiau sub vechiul legământ să nu aibă credinţă, pentru că nu 
erau născuţi din nou. Erau oameni ai simţurilor, care trăiau sub 
Lege, iar credinţa nu vine din simţuri, ci vine de la Duhul Sfânt. 
Însă fiecăruia dintre noi care suntem în Cristos ne-a fost dată o 
măsură de credinţă.

 Studiază Scripturile înţelegând lucrurile spiritual şi vei 
înţelege mai profund trecutul, prezentul şi viitorul planurilor 
lui Dumnezeu şi scopul pe care îl are pentru Biserică, pentru 
tine şi pentru lume.

1 Petru 4
Ezechiel 33-34

Apocalipsa 1:1-20
Osea 3-4

Matei 13:11; 
Ioan 14:26

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că mă ajuţi să înţeleg Scripturile 
şi îmi dai înţelepciunea care duce 
la mântuire prin credinţa în Isus 
Cristos. Sunt atât de privilegiat 
să fiu înzestrat cu abilitatea de a 
înţelege tainele Împărăţiei Tale. Îţi 
mulţumesc, Duhule Sfânt, că mă 
înveţi toate lucrurile, în Numele lui 
Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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BIBLIEI ÎN DOI ANI



Duhul Sfânt, Cel care dă ungerea, locuieşte în 
tine în plinătatea Sa. Ceea ce avem noi nevoie 

este recunoaşterea şi afirmarea care vine din partea 
Celui care locuieşte în noi. El este cu tine şi în tine la fel 
de mult atunci când „simţi” ungerea, cât şi atunci când 
nu „simţi” nimic.

 Nu-L reduce pe Dumnezeu la tărâmul simţurilor; 
El nu lucrează la acest nivel. Nu-ţi baza creştinismul pe 
sentimente şi pe simţuri. Este trist, dar adevărat, că 
acesta este singurul mod în care unii pot relaţiona cu 
Dumnezeu; ei se bazează mai mult pe „a simţi” ungerea 
pentru a şti că Dumnezeu este prezent. Atunci când nu o 
„simt,” cred că ceva este în neregulă şi încep să se roage 
şi să plângă zicând: „O, Doamne, lasă ungerea Ta să cadă 
peste mine; vreau să-Ţi simt prezenţa!” Unii încep chiar 
să postească pentru ca să vină ungerea. Ce idee greşită!

 Ungerea este efectul lucrării Duhului Sfânt. 
Totodată, este şi impactul transferului puterii Sale. De 
exemplu, atunci când ungerea este transferată asupra 
unei bucăţi de material, cum ar fi batistele şi şorţurile 
care au fost atinse de Pavel şi apoi puse pe bolnavi 

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El 
rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; 

ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate 
lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, 

rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea (1 Ioan 2:27).

Ungerea este în tine
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(Faptele Apostolilor 19:12), este vorba despre un transfer 
al puterii Sale asupra acelui material. Întrebarea care 
se ridică atunci este următoarea: Care este mai mare, 
persoana Duhului Sfânt, sau efectul pe care îl produce 
şi puterea Sa? Persoana Sa, bineînţeles! Este aceeaşi 
situaţie ca în cazul unui om cu umbra sa.

 A plânge şi a cerşi ungerea, atunci când Duhul 
Sfânt locuieşte în tine înseamnă să ignori adevărata 
Sursă şi să alergi după umbra Sa; nu va funcţiona. Nu mai 
încerca să primeşti mai multă ungere din cer, ci priveşte 
în tine. Cunoaşte-L tot mai mult pe Cristos care locuieşte 
în tine; El este Unsul şi posesorul ungerii. Din moment ce 
El trăieşte în tine, înseamnă că ai toată puterea de care 
vei avea vreodată nevoie chiar înlăuntrul tău. Învaţă să 
înflăcărezi acest dar al lui Dumnezeu care este în tine (2 
Timotei 1:6).

1 Petru 5
Ezechiel 35-36

Apocalipsa 2:1-12
Osea 5-6

1 Corinteni 6:19; 
1 Ioan 2:20

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat Duhul Sfânt, care locuieşte 
în mine şi care are abilitatea de a 
înfăptui minuni. Tu poţi face nespus 
mai mult decât pot eu cere sau gândi, 
potrivit cu harul Tău şi cu puterea Ta 
care acţionează în mine. Recunosc 
şi activez această ungere şi astăzi, în 
Numele lui Isus. Amin.
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În lecţia de astăzi vom examina două gânduri 
vitale care au de-a face cu ceea ce visează 

Dumnezeu pentru tine. În primul rând, în calitate de 
creştin, trebuie să realizezi că tu eşti realmente locaşul, 
templul viu al Dumnezeului Atotputernic (Efeseni 2:22). 
Tu eşti plin de Dumnezeu aşa cum şi Isus a fost plin de El 
când a umblat pe pământ. Dumnezeu nu e într-o măsură 
mai mică în tine astăzi decât a fost în Isus Cristos. Nu este 
nevoie să creşti în aceasta cu trecerea timpului, nu! Este 
o realitate la care trebuie să te trezeşti. Tu eşti templul 
Dumnezeului cel Viu.

 Pasajul din 1 Corinteni 3:16 spune astfel: „Nu 
ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?” Dumnezeu doreşte ca să 
devii conştient de faptul că Îl porţi în tine. El te-a umplut 
cu Sine Însuşi, şi toate acestea au fost posibile prin 
moartea, îngroparea şi învierea lui Isus Cristos. Învierea 
Sa a făcut ca noi să putem avea şi trăi viaţa lui Dumnezeu.

 În al doilea rând, Dumnezeu vrea să ştii şi să 
umbli în plinătatea şi cunoaşterea exactă a voii Sale. Nu 
doreşte să fii confuz în ce priveşte voia Sa niciodată, în 
nici o privinţă. Isus nu a avut dubii niciodată asupra voii 
Tatălui; prin urmare, tu de ce ar trebui să ai? Atunci când 

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

Dumnezeu (Efeseni 3:19).

Visul lui Dumnezeu pentru tine

DUMINICĂ
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eşti plin de cunoştinţa (grecescul „epignosis”) voii Sale, 
vei putea aplica înţelepciunea Sa în a o împlini.

 Nu este de mirare faptul că Duhul Sfânt S-a rugat 
prin apostolul Pavel în Coloseni 1:9 ca aceasta să devină 
realitatea în care umblă Biserica: „... să vă umpleţi 
de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi 
pricepere duhovnicească.” El doreşte ca aceste lucruri 
să aibă loc acum, cât eşti încă pe pământ, nu atunci când 
vei ajunge în cer. Este visul Său pentru tine acum. Acesta 
este şi motivul pentru care este foarte important să 
participi la serviciile divine.

 În Biserică eşti învăţat din Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru a fi zidit spiritual şi pentru a-ţi creşte credinţa. 
Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă voia şi înţelepciunea 
Lui. A fi plin de cunoştinţa voii Lui în orice fel de 
înţelepciune înseamnă să fii plin de Cuvântul Său; şi când 
aceasta are loc, pasajul din Coloseni 1:10 spune că vei fi 
roditor în orice lucrare bună. Ce viaţă extraordinară!

2 Petru 1
Ezechiel 37-38

Apocalipsa 2:13-29
Osea 7-8

Ieremia 29:11
3 Ioan 2

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, binecuvântatule 
Tată, pentru că mâna Ta puternică 
este peste mine ca să umblu 
totdeauna în voia Ta desăvârşită. 
Eu împlinesc visul Tău şi scopul 
Tău pentru viaţa mea, spre slava 
şi lauda Numelui Tău. Cuvântul 
Tău se dezvoltă în mine astăzi şi 
întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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În Faptele Apostolilor 3:25, în timp ce le predica 
evreilor, apostolul Petru a spus: „Voi sunteţi fiii 

proorocilor şi ai legământului...” Petru vorbea din punct 
de vedere spiritual. El nu s-a referit la faptul că sunt 
fiii proorocilor pentru că au fost născuţi de nevestele 
proorocilor. Există un adevăr foarte profund pe care 
trebuie să îl desprindem de aici: atunci când i-a numit fii 
ai proorocilor, a vrut să spună că sunt fii ai promisiunii, 
sau ai Cuvântului rostit.

 Acum, dacă ei sunt fiii proorocilor şi ai 
legământului, noi cine suntem? O problemă majoră 
din lumea de azi este criza identităţii. Mulţi nu ştiu cine 
sunt şi încă se confruntă cu întrebări ca acestea: Cine 
sunt eu? Ce caut pe pământ? Care este sensul vieţii 
mele? Credincioşii din Biserica Primară nu l-au contrazis 
pe Petru, pentru că ştiau că le spune adevărul despre 
identitatea lor. Nu intraseră în legământ; ei erau fii ai 
legământului.

 Mulţi creştini celebrează ideea că sunt în 
legământ cu Dumnezeu. Nu! Noi nu suntem în legământ 
cu Dumnezeu; noi suntem fii ai legământului. Aceasta este 
identitatea noastră, noi suntem rezultatul legământului. 
Pasajul din Galateni 3:27-29 spune astfel: „Toţi care aţi 
fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu 

Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în 
Cristos Isus (Galateni 3:26).

Cine suntem noi?
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mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici 
slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, 
fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus. Şi, dacă sunteţi ai 
lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori 
prin făgăduinţă.”

 Apostolul Pavel, în versetul de mai sus, ne aduce 
la cunoştinţă faptul că suntem sămânţa lui Avraam la 
fel de mult ca evreii cărora le vorbea Petru în epistola 
sa. Făptura nouă este sămânţa spirituală a lui Avraam. 
Noi suntem moştenitori ai făgăduinţei. Romani 8:17 
spune: „Şi dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori 
cu Cristos...” Aceasta este identitatea noastră! Este 
realitatea de acum. Aleluia!

2 Petru 2
Ezechiel 39-40

Apocalipsa 3:1-10
Osea 9-10

1 Ioan 4:4
1 Ioan 3:1

| Proclamaţie
Ştiu cine sunt şi ce îmi aparţine. Sunt 
sămânţa lui Avraam, sunt moştenitor 
al lui Dumnezeu şi comoştenitor cu 
Isus Cristos. Cristos este în mine. În El 
trăiesc, mă mişc şi îmi am fiinţa. Mai 
mare este Cel care este în mine decât 
cel care este în lume. Satan şi lumea 
sunt sub picioarele mele. Trăiesc 
în victorie, în sănătate divină şi în 
bunăstare, iar viaţa mea merge doar 
înainte şi în sus, din slavă în slavă, în 
Numele lui Isus. Amin.

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

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

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

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

        Campania „Biblia cu 
comentarii din Rapsodia 
Realităţilor – PROIECTUL     

                          FIECARE” 
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Unii oameni nu ştiu cum să celebreze Cuvântul 
lui Dumnezeu în viaţa lor. Atunci când aud 

Cuvântul Domnului, au impresia că este vorba doar 
despre încă o predică, şi astfel nu îl onorează cum 
trebuie. Nu au pus niciodată un preţ foarte mare pe 
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului trebuie 
să însemne totul pentru tine, pentru că viaţa noastră 
este clădită prin el; Dumnezeu construieşte imaginea 
Sa în noi prin el.

 Cel mai grozav lucru pe care l-ai putea avea pe 
pământ este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că tot ce 
există a venit prin el: „Toate lucrurile au fost făcute 
prin El, şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără 
El” (Ioan 1:3). Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. 
Aşadar celebrează întotdeauna cu entuziasm Cuvântul 
Lui. A celebra Cuvântul Domnului înseamnă a-L celebra 
pe Isus, pentru că El este Cuvântul viu.

 A celebra Cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat 
înseamnă a-l împlini trăind în şi prin el. În Iacov 1:22, 
Biblia spune: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai 
ascultători, înşelându-vă singuri.” Unii s-au mulţumit 
doar să depoziteze Cuvântul Domnului în inima lor, 
însă aceasta nu este îndeajuns. Trebuie să meditezi 
continuu asupra Cuvântului Său, pentru ca el să 

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu 
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu (Ioan 1:1).

Celebrează Cuvântul lui 
Dumnezeu în viaţa ta
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crească în tine şi să biruiască. Pe măsură ce celebrezi 
Cuvântul lui Dumnezeu, viaţa ta devine expresia 
înţelepciunii, slavei şi harului Lui. Aleluia!

2 Petru 3
Ezechiel 41-42

Apocalipsa 3:11-22
Osea 11-12

Ieremia 15:16; Iacov 1:25
Psalmul 19:7 

| Rugăciune
Sfinte Tată, Îţi mulţumesc pentru 
minunatul dar al Cuvântului 
Tău. Pe măsură ce celebrez şi 
astăzi Cuvântul Tău cu bucurie 
şi cu entuziasm, puterea sa 
este eliberată pentru a realiza 
ceea ce promite în viaţa mea, 
transformându-mă într-o întipărire 
şi o expresie a slavei şi a laudei 
Tale, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Ştiai că există ceva în legătură cu noi, făpturile noi, 
ceva ce îi uimeşte pe îngeri? Ei sunt fiinţe glorioase, 

minunate, pline de excelenţă, de slavă şi de putere, însă sunt 
uimiţi de ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi, în noi şi pentru 
noi, fiindcă, oricât de glorioşi ar fi, Dumnezeu nu locuieşte în 
ei şi, oricât de „nevrednici” suntem noi, Dumnezeu ne-a dat 
o viaţă nouă şi ne-a făcut templele Sale vii. Acesta rămâne un 
mister pentru îngeri, pe care ei nu-l pot înţelege. Şi ce crezi? 
Dumnezeu ne-a ales pe noi ca să le explicăm aceasta.

 Biserica trebuie să le descopere înţelepciunea 
profundă şi felurită a lui Dumnezeu. De aceea îngerilor le 
place să asculte ceea ce noi predicăm despre Isus şi despre 
Duhul Sfânt. Ei se bucură şi vor să ştie mai multe despre 
mântuirea pe care Isus le-a adus-o oamenilor, pentru că 
este ceva ce cunosc doar din Scripturi şi nu pot experimenta 
cu adevărat. Ei nu ştiu cum este, aşa că aud despre aceasta 
de la noi. La acest adevăr face aluzie apostolul Pavel în 
versetul tematic atunci când spune: „Pentru ca domniile şi 
stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, 
înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efeseni 
3:10).

 Este cu adevărat un privilegiu foarte mare şi o onoare 
pentru noi ca Biserică a lui Isus Cristos să le explicăm îngerilor 

Pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să 
cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de 

felurită a lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).

Lucrarea exterioară a 
Cuvântului Său în tine
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tainele şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Acum, dacă aceasta 
este parte din responsabilitatea noastră, înseamnă că trebuie 
să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, 
trebuie să fii expresia Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că 
acesta este adevăratul creştinism. Este expresia Cuvântului 
lui Dumnezeu, revelaţia neprihănirii şi a personalităţii Sale. 
Noi suntem epistolele Sale.

 În 2 Corinteni 3:2-3 scrie astfel: „Voi sunteţi epistola 
noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi 
oamenii. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos...” 
Epistola lui Cristos este Cuvântul lui Cristos. Cuvântul lui 
Cristos este Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, noi suntem 
epistolele lui Cristos în trup, ceea ce înseamnă că suntem 
Cuvântul lui Dumnezeu în trup, ca Isus. Adevăratul creştinism 
este lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în mine şi în tine. 
Aleluia!

1 Ioan 1:1-2:14
Ezechiel 43-44

Apocalipsa 4:1-11
Osea 13-14

2 Corinteni 3:18
1 Petru 1:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care este viaţa mea şi care 
îmi bucură inima. Poruncile Tale sunt 
pure şi luminează sufletul. Cuvântul 
Tău este mai de dorit decât aurul 
curat, este mai dulce decât mierea şi 
decât picurul din faguri. Pe măsură ce 
meditez asupra Cuvântului Tău şi mă 
supun lui, viaţa mea este transformată 
din slavă în slavă, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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

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

vietii tale, rugându-te astfel:

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

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

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

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

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

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

RUGĂCIUNE 
PENTRU

MÂNTUIRE

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

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



Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

DESPRE  AUTOR

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

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

„Am fost născut din nou prin Rapsodia Realităţilor!”

„Nu am înţeles niciodată ce înseamnă să fii aproape de Dumnezeu, chiar dacă 
am crescut într-o familie creştină, până într-o zi, când mama mea a adus acasă o 
cărticică. M-am uitat la ea şi am citit numele: „Rapsodia Realităţilor.” Am luat-o 
în linişte şi am început să o citesc cu curiozitate. Curând după ce am început 
să citesc, am căzut în genunchi în supunere totală înaintea lui Dumnezeu şi am 
rostit rugăciunea mântuirii, predându-mi inima lui Cristos în mod glorios, singur! 
Viaţa mea a fost extraordinară de atunci!“                                 
    -S. Zion; Nigeria

„Rapsodia Realităţilor mi-a schimbat mentalitatea!”

„Am crescut ca un creştin, însă chiar dacă mergeam cu religiozitate la biserică, 
nu însemna mult pentru mine. Însă în tot timpul acesta, un Înger Mesager 
mă căuta! Într-o zi, eram în taxi mergând spre lucru, iar doamna care stătea 
lângă mine citea un exemplar al Rapsodiei Realităţilor. Mi-a plăcut foarte mult 
revista şi voiam să citesc conţinutul. Doamna mi-a dăruit-o şi, din acea zi în 
care am început să citesc Rapsodia Realităţilor, mentalitatea mea s-a schimbat 
radical. Vă mulţumesc, domnule Pastor Chris, pentru o astfel de carte!”
    -  F. Ngwenya; Africa de Sud

„Cuvântul lui Dumnezeu din Rapsodia Realităţilor mi-a adus vindecare”

„Cu ceva timp în urmă, am început să simt dureri groaznice în abdomen. Am mers 
la patru specialişti şi la încă alţi trei doctori, căutând o soluţie; însă nici unul nu a 
putut diagnostica boala, iar starea mea nu a făcut decât să se înrăutăţească. Un 
an mai târziu, unul din fraţii mei a început să-mi trimită lunar câte un exemplar 
al Rapsodiei Realităţilor. În timp ce studiam unul dintre articole, am citit pasajul 
în care Pastorul Chris vorbeşte despre autoritatea credinciosului. Pe măsură ce 
citeam, credinţa a crescut în mine şi am început să fac declaraţii cu îndrăzneală, 
poruncind durerii să înceteze! Şi, conform acestor cuvinte, vindecarea mea s-a 
declanşat, iar astăzi sunt complet sănătos şi puternic!”                                              
    - T. Octavien; Rwanda
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MAREA BRITANIE:  
Tel.: +44 (0)1708 556 604

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

LOVEWORLD 

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

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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

Cărţi disponibile de la editura


