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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 563 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2015 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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Domnul Isus ne-a oferit o vastă învăţătură despre 
importanţa credincioşiei. El a spus: „Cine este 

ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul 
său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la 
vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul, 
la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!” (Luca 12:42-43). Când 
rămâi credincios în ceea ce Dumnezeu ţi-a încredinţat, El te 
promovează şi îţi dă responsabilităţi suplimentare.

Datorită credincioşiei lui, Daniel a fost pus în fruntea 
tuturor căpeteniilor şi dregătorilor stabiliţi de Darius peste 
împărăţia lui (Daniel 6:1-4). Când aceştia au complotat 
împotriva lui căutând să-l acuze de ceva, Biblia spune: „… 
Dar n-au putut să găsească nimic, nici un lucru vrednic de 
mustrare, pentru că el era credincios şi nu se găsea nici o 
greşeală la el şi nici un lucru rău” (Daniel 6:4). El a rămas 
credincios în fiecare aspect al vieţii sale – lui Dumnezeu, 
slujbei şi poporului său.

Indiferent ce provocări ai avea de înfruntat în timp 
ce Îi slujeşti Domnului cu dăruire, rămâi neclintit. Să nu 
te zdruncine nimic. Imaginează-ţi calibrul oamenilor 
care s-au ridicat împotriva lui Daniel, cel nevinovat: toţi 
conducătorii împărăţiei, guvernatorii, prinţii, consilierii, 
şi comandaţii! În cele din urmă, aceştia au uneltit 
promulgarea unui decret menit să-l incrimineze pe Daniel 

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, 
sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că 
osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică  

(1 Corinteni 15:58).

VINERI

1
El îţi răsplăteşte credincioşia 



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a Te sluji şi de a împlini 
destinul pe care mi l-ai pregătit! 
Sunt tare şi rămân neclintit în faţa 
oricăror circumstanţe, în timp ce Te 
slujesc cu credincioşie şi mă angajez 
cu întreaga mea viaţă în lucrarea 
Ta, ştiind că osteneala mea nu este 
zadarnică, în Numele lui Isus. Amin. 

Luca 24:13-35
2 Samuel 9-11

pentru devotamentul lui faţă de 
Dumnezeu (Daniel 6:7).

 Cu toate acestea, Daniel a 
fost curajos. A continuat să se roage 
Domnului de cinci ori pe zi, aşa cum 
obişnuia. Drept urmare, s-a ales cu 
o pedeapsă brutală, fiind aruncat în 
groapa cu lei, dar Dumnezeu a închis 
gura leilor şi Daniel a fost scos din 
groapă viu! Credinţa ta în Domnul 
şi loialitatea ta faţă de El vor face 
mereu din tine un învingător. 

În slujirea ta faţă de Domnul, 
rămâi devotat şi focalizat. Nu te 
gândi că slujba în casa lui Dumnezeu 
nu are valoare, sau că este în zadar. 
Nu căuta nici o formă de răsplătire 
din partea oamenilor. Chiar şi 
atunci când ţi se pare că nimeni 
nu apreciază ce faci, aminteşte-ţi 
întotdeauna că Tatăl tău ceresc vede 
totul şi El îţi răsplăteşte credincioşia.

Marcu 6:45-56
Numeri 4

1 Proverbe 22:29; 
Evrei 6:10

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Uneori, ştii în duhul tău că ceva trebuie să se 
schimbe în viaţa ta, însă dacă nu profiţi de 

acea intuiţie, poţi rata momentul. Când ştii înăuntrul tău 
că este timpul pentru o schimbare, sau că urmează să se 
întâmple ceva, nu trata superficial îndemnul respectiv; 
începe să te rogi pentru acel lucru şi, dacă după un 
timp, încă nu vezi rezultatele dorite, intră în post. Dacă 
schimbarea tot nu are loc după ceva vreme, continuă 
să te rogi şi să posteşti, pentru că întârzierea poate fi 
cauzată de Satan.

Aceasta i s-a întâmplat şi lui Daniel atunci când se 
ruga pentru eliberarea poporului lui Dumnezeu. El citise 
în cartea profetului Ieremia că eliberarea lui Israel urma 
să aibă loc după 70 de ani de exil şi ştia că venise timpul, 
aşa că a început să se roage. Dumnezeu a trimis un înger 
să-i răspundă, însă căpetenia Persiei l-a împiedicat pe 
acel înger să ajungă imediat la Daniel. Cu toate acestea, 
Daniel a fost credincios şi a continuat să se roage.

După douăzeci şi una de zile, îngerul Domnului 
a ajuns în cele din urmă cu răspunsul şi i-a explicat ce 
se întâmplase (citeşte Daniel 10:13-14). Îngerul pe care 
Dumnezeu l-a trimis la Daniel a fost întârziat în tărâmul 
spiritual până când Mihail, unul dintre arhanghelii de 

SÂMBĂTĂ

2

El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci 
cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când 

ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea 
Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale 

vin eu acum” (Daniel 10:12). 

Fii sensibil la vremea 
schimbării



Note

frunte, a venit să îl ajute.
Poate discerni că este timpul 

pentru o transformare în familie, 
în afacere, în studii, în finanţe, 
în sănătate sau în slujire. Dă curs 
acestui îndemn lăuntric şi începe 
să posteşti şi să te rogi! Pe de altă 
parte, poate realizezi că ar trebui să 
operezi la un anumit nivel în Duhul 
lui Dumnezeu, pe care încă nu 
l-ai atins. Concentrează-te asupra 
acestui aspect! Posteşte şi roagă-
te în legătură cu aceasta, pentru 
că altfel, s-ar putea să ratezi atât 
sincronizarea, cât şi oportunitatea. 
Astfel, la fel ca Daniel, întoarce-ţi 
faţa „... spre Domnul Dumnezeu, 
ca să-L cauţi cu rugăciune şi cereri, 
postind...” (Daniel 9:3). 

Luca 24:36-53
2 Samuel 12-14

Marcu 7:1-13
Numeri 5

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc pentru 
impactul Cuvântului Tău în viaţa 
mea şi pentru puterea Duhului 
Sfânt! Sunt sensibil la călăuzirea 
şi la îndemnurile Duhului Tău, 
conştientizând forţa înţelepciunii 
Tale în mine, pentru a trăi în 
sincronizare cu voia Ta desăvârşită. 
Îţi mulţumesc pentru că îmi faci 
viaţa glorioasă, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Romani 12:12; 
Exod 3:19
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Contează al cui caracter se reflectă în viaţa ta. 
Atunci când vorbeşti, tu pe cine reprezinţi? 

Ar trebui ca Isus Cristos să fie auzit prin cuvintele tale 
şi să fie văzut prin acţiunile tale. Nu îngădui în nici o 
circumstanţă ca cei te ascultă să rămână cu impresia 
că eşti sălbatic, arogant sau violent. Dacă Isus Cristos 
este în tine, lasă-L pe El să vorbească prin tine; lasă-L 
să privească prin ochii tăi şi să lucreze cu mâinile tale. 
Lasă-L să Se manifeste în viaţa ta!

Ori de câte ori răspunzi unei situaţii, lasă-L pe 
Cristos din tine să răspundă. Aminteşte-ţi: El trăieşte în 
tine; eşti un „purtător” al slavei Lui divine, eşti oglindirea 
slavei Lui. La aceasta se referă Cuvântul când spune: „... 
El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei 
Lui...” (Evrei1:3). Vei spune: „Bine, dar versetul se referă 
la Isus!” Aşa este, dar şi tu eşti asemenea Lui. Citeşte din 
nou versetul tematic: cum este El, aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta.

Nu acţiona în fire; exprimă frumuseţea sfinţeniei 
lui Dumnezeu care este în tine. Exprimă neprihănirea 
Lui. Trăieşte Cuvântul Lui. Înfăţişează-L pe Cristos prin 
viaţa ta, pentru că tu Îl reprezinţi. Gândeşte, vorbeşte 
şi comportă-te asemenea Lui. Meditează la Cuvântul lui 
Dumnezeu. Cuvântul Său îţi arată modul Lui de gândire. 
Cuvântul ne descoperă personalitatea Lui. Aşadar, cu 

Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel 
se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să 

avem deplină încredere în ziua judecăţii (1 Ioan 4:17).

DUMINICĂ

3
Reprezintă-L prin viaţa ta 



Note

cât studiezi mai mult Cuvântul şi 
acţionezi pe baza sa, cu atât mai 
mult Îl reflecţi pe El în viaţa ta.

Poate că cei din lume nu vor 
ajunge să-L cunoască pe Domnul 
decât atunci când ne vor întâlni 
pe noi. Nu uita aceasta niciodată. 
Aceasta înseamnă că am fost 
creaţi să arătăm şi să funcţionăm 
ca El. Acum că eşti născut din 
nou, eşti exact ca Isus. Ai aceeaşi 
natură ca şi El (2 Petru 1:4). 
Aceasta este o realitate spirituală. 
Aşadar, în fiecare lucru, lasă ca 
natura Lui divină şi atributele 
Lui să se descopere prin tine. 
Înfăţişează caracterul Său plin de 
dragoste, neprihănire, bunătate şi 
compasiune prin viaţa ta.

Ioan 1:1-18
2 Samuel 15-17

Marcu 7:14-23
Numeri 6

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
privilegiul de a fi un asociat al 
Dumnezeirii! Sunt împuternicit 
de Duhul Tău să-L revelez zilnic pe 
Cristos prin viaţa mea, demonstrând 
neprihănirea şi slava Împărăţiei Lui! 
Îţi mulţumesc pentru că îţi manifeşti 
neprihănirea, înţelepciunea şi harul 
în şi prin mine, în Numele lui Isus. 
Amin. 

1 Ioan 2:6;
1 Petru 2:21

STUDIU SUPLIMENTAR

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



Ahab, regele Israelului, a vrut să meargă la război 
pentru recucerirea Ramotului din Galaad, 

un tărâm despre care credea că îi aparţine de drept, 
iar pentru aceasta l-a invitat pe prietenul său, Iosafat, 
regele Iudeei, să îl însoţească. Iosafat a fost de acord, dar 
i-a cerut lui Ahab să cheme proorocii ţinutului pentru a 
afla ce credea Dumnezeu despre această decizie. Ahab a 
chemat proorocii, inclusiv pe Zedechia. Biblia spune: „... 
Şi toţi proorocii prooroceau înaintea lor. Zedechia, fiul 
lui Chenaana, îşi făcuse nişte coarne de fier şi a zis: «Aşa 
vorbeşte Domnul: ’Cu aceste coarne îi vei bate pe sirieni 
până îi vei nimici′»” (2 Cronici 18:9-10).

În ciuda acestei proorocii unanime, Iosafat mai 
voia confirmări. În acel moment, Ahab a trimis după 
Mica. Însă, în mod surprinzător, proorocia lui Mica a 
fost diferită de cea a lui Zedechia. După ce Zedechia îi 
spusese lui Ahab: „Mergi, Domnul este cu tine,” Mica i-a 
spus: „Dumnezeu nu este cu tine în această misiune.” 
Aşadar, cine „minţea”?

Biblia arată a cui proorocie nu putea fi de la 
Domnul. Răspunsul şi caracterul lor ne arată cine era 
condus de Duhul lui Dumnezeu şi cine nu era. Zedechia, 
condus de mânie, l-a lovit pe Mica peste faţă, pentru 
că a îndrăznit să rostească un cuvânt care îi contrazicea 

LUNI

4
Nu te lăsa condus de mânie

Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, l-a 
lovit pe Mica peste obraz şi a zis: „Pe ce drum a ieşit 

Duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească?”  
(2 Cronici 18:23).



Note

proorocia. În mod evident, 
comportamentul lui Zedechia era 
contrar Duhului lui Dumnezeu.

Uită-te la Isus! Singura dată 
când a răspuns cu mânie a fost 
atunci când cei care veneau la 
Templu au abuzat de casa Tatălui 
Său, schimbându-i destinaţia. Iar 
aceea a fost o mânie sfântă. Isus 
avea un zel puternic pentru casa 
Tatălui Său: „Căci râvna Casei Tale 
mă mănâncă...” (Psalmul 69:9). El 
nu răspundea niciodată cu mânie 
când cineva făcea ceva împotriva 
Lui. Indiferent ce I se spunea sau 
ce se spunea despre El, Domnul nu 
a răspuns niciodată cu mânie.

Nu te lăsa condus de mânie; 
supune-te Duhului lui Dumnezeu. 
Păstrează mereu atitudinea noii 
tale naturi de a fi neprihănirea 
lui Dumnezeu în Isus Cristos, 
indiferent cât de îndreptăţit ai fi să 
reacţionezi altfel.

Ioan 1:19-51
2 Samuel 18-19

Marcu 7:24-37
Numeri 7

| Rugăciune
Tată, Îţi mulţumesc pentru 
înţelepciunea pe care am primit-o 
din Cuvântul Tău. Îmi supun vorbele, 
faptele şi atitudinea Cuvântului 
Tău. În relaţiile cu ceilalţi, eu sunt 
propulsat de Cuvântul Tău să 
răspund în dragostea Ta, care mi-a 
fost turnată în inimă prin Duhul 
Sfânt, în Numele lui Isus. Amin. 

Proverbe 25:28; 
Iacov 1:20

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Creştin este cel care a primit viaţa veşnică. Viaţa 
veşnică este viaţa şi natura lui Dumnezeu, 

care este în Cristos Isus. Aceasta este viaţa pe care Isus 
o transferă în duhul celor ce cred în El.

Din nefericire, mulţi nu ştiu ce este această 
glorioasă viaţă veşnică şi ce impact are asupra celui 
ce o deţine! Unii cred că viaţa veşnică este ceva ce vor 
căpăta când vor merge în cer. Dar nu este aşa. Cel care 
nu are viaţa veşnică pe pământ nici nu poate să ajungă 
în cer. Ioan a spus: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi 
că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi 
viaţa veşnică” (1 Ioan 5:13). De ce a accentuat el viaţa 
veşnică ca fiind realitatea noastră prezentă? De ce este 
atât de important să avem şi să trăim cu conştientizarea 
faptului că avem viaţa lui Dumnezeu acum?

Datorită impactului vieţii lui Dumnezeu în 
persoana care o are. De exemplu, cancerul sau orice altă 
boală nu ar trebui să se dezvolte în trupul celui care are 
viaţa veşnică. Aceasta nu înseamnă că nu vei putea fi 
„atacat” de cancer; însă exact la aceasta se reduce totul: 
este doar un „atac.” Nu îl laşi să rămână. Declari: „Eu am 
viaţa veşnică! De aceea, în Numele lui Isus, îţi poruncesc 
să pleci din trupul meu. Refuz să te găzduiesc!” În 
momentul în care o spui, cancerul încetează să crească 
şi începe să se micşoreze, până când iese din trupul tău. 

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său (1 Ioan 5:11).

MARȚI

5
Impactul vieţii Lui în tine!



Note

Acesta este efectul pe care viaţa 
veşnică îl are în tine.

Indiferent de durerea pe 
care o simţi sau de situaţia în care 
te afli, continuă să declari: „Viaţa 
veşnică acţionează în mine!” Nu 
ai primit această viaţă degeaba. 
Refuză să accepţi boli şi infecţii 
în trupul tău; refuză orice vine 
de la Satan, pentru că viaţa care 
pulsează în tine este viaţa lui 
Dumnezeu; este invincibilă.

Ioan 2
2 Samuel 20-21

Marcu 8:1-9
Numeri 8

1 Timotei 6:12; 
1 Ioan 1:2

| Proclamaţie
Viaţa veşnică acţionează în mine, în 
fiecare fibră a fiinţei mele, în fiecare 
celulă a sângelui meu şi în fiecare 
os din trupul meu. Trăiesc deasupra 
bolii şi a infirmităţii! Sunt superior 
diavolului şi elementelor acestei 
lumi, pentru că în mine pulsează 
viaţa veşnică! Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Ioan 16:15, Isus a spus: „Tot ce are Tatăl este 
al Meu...” Ce afirmaţie! El nu era lăudăros, ci 

a făcut această afirmaţie, pentru că este un fapt real. 
Cuvântul ne arată că El este Moştenitorul tuturor 
lucrurilor şi că El a creat lumea întreagă (Evrei 1:2). Eşti 
conştient că asemenea Lui, tot ce are Tatăl îţi aparţine 
şi ţie? Dacă tot ce are Tatăl Îi aparţine lui Isus, înseamnă 
că tot ce Îi aparţine Tatălui, îţi aparţine şi ţie, pentru că 
noi suntem moştenitori împreună cu Cristos cel înviat 
(Romani 8:17).

În 1 Corinteni 3:21, Pavel scrie: „Nimeni să nu se 
fălească, dar, cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale 
voastre.” Dumnezeul Atotputernic, Stăpânitorul tuturor 
lucrurilor îţi spune că toate lucrurile sunt ale tale. Dacă 
toate lucrurile sunt ale tale, atunci, cum poţi fi falit? 
Meditează suficient de mult la aceasta, până când ţi se 
formează un nou mod de gândire. David spunea: „Domnul 
este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paşte 
în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă” (Psalmul 
23:1-2). Ce declaraţie! Ce mărturie! Aceasta ar trebui să fie 
şi mărturia ta, pentru că eşti sămânţa lui Avraam. 

Să citim versetul tematic redat în versiunea 
Message (Mesajul, n.tr.): „Oare privilegiul de a avea 
conversaţii intime cu Dumnezeu, nu arată clar că tu nu 
eşti rob, ci fiu? Şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, cu 

Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti fiu, eşti şi 
moştenitor, prin Dumnezeu (Galateni 4:7).

Ai acces deplin la moştenire!

MIERCURI
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Note

acces deplin la moştenire.” Avem 
acces deplin la „moştenire.” Există 
o moştenire pentru tine în Isus 
Cristos. Pasajul biblic din Efeseni 
1:11 spune că în El am căpătat o 
moştenire. Slavă Domnului!

Trebuie să înţelegi următorul 
lucru: noi suntem împreună 
moştenitori cu Cristos cel înviat 
(Romani 8:17). Ai idee ce înseamnă 
aceasta? El este posesorul cerului 
şi al pământului şi noi suntem 
împreună moştenitori cu El. Ce ar 
putea fi mai bine decât atât? Pavel 
a spus că lumea este a ta. Aşadar, 
ce ai mai putea dori? Nimic nu a 
rămas neacoperit. Acum eşti un 
moştenitor al lui Dumnezeu şi tot ce 
are El îţi aparţine. El te-a învrednicit 
să ai parte de moştenirea sfinţilor 
în lumină (Coloseni 1:12); bucură-
te de moştenirea ta.

Ioan 3: 1-21
2 Samuel 22

Marcu 8:10-21
Numeri 9

Romani 8:17; 
Coloseni 1:12

| Proclamaţie
Toate lucrurile sunt ale mele! 
Umblu şi astăzi în realitatea 
moştenirii mele în Cristos! Viaţa 
mea merge doar înainte şi în sus! 
Nu sunt zdruncinat nici de inflaţie 
nici de fluctuaţii economice, pentru 
că funcţionez după un total alt set 
de reguli! Sunt un moştenitor al 
lui Dumnezeu, cu acces deplin la o 
moştenire incoruptibilă! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Nu există nici o cultură sau lege care să 
interzică dragostea şi ajutorarea altora. O 

parte din chemarea ta în Cristos este să fii „cel ce îi ridică 
şi îi binecuvântează” pe ceilalţi. Acordă-le favoare. Biblia 
spune că fără plată ai primit şi fără plată să dai (Matei 
10:8). Dacă ştii cum să aştepţi şi să primeşti favoruri de 
la Dumnezeu, trebuie să fii dispus să le arăţi aceeaşi 
favoare şi altora. Nu înceta să dăruieşti mai departe.

Dragostea este caracteristica umblării noastre 
de creştini. Versetul tematic spune: „Noi am cunoscut 
dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; 
şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi” (1 Ioan 
3:16). Ioan nu vorbeşte aici despre a merge la cruce cu 
scopul de a muri pentru fraţi. Ci se referă la altruism, la a 
da şi la a-i ajuta pe alţii, fără a aştepta nimic în schimb. Ai 
posibilitatea să ajuţi pe cineva? Oferă o mână de ajutor. 
Poate că Dumnezeu te-a pus în acel loc tocmai pentru 
că ştia că va veni un timp de nevoie peste anumite 
persoane, iar tu vei fi soluţia. Ai fost binecuvântat pentru 
a deveni un ajutor. Dumnezeu Şi-a stabilit sediul în tine, 
pentru ca tu să fii distribuitorul bunătăţii şi favorii Lui 
peste alţii.

Poate că unii nu sunt atât de stabili din punct 
de vedere financiar ca tine şi au nevoie de ajutor. Nu 

Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a 
dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm 

viaţa pentru fraţi (1 Ioan 3:16). 

Favorizează-i pe ceilalţi

JOI
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Note

îi ignora. Dacă vrei să vezi o 
manifestare mai mare a Duhului 
Sfânt în viaţa ta, iubeşte-i pe alţii cu 
adevărat şi demonstrează aceasta. 
Oameni din toate părţile veneau 
la Isus, nu doar pentru că făcea 
minuni, ci şi pentru că vedeau că 
El îi iubea. Aceştia au simţit şi au 
experimentat dragostea Lui. Fii 
genul acela de persoană.

Ioan 3:22-36
2 Samuel 23-24

Marcu 8:22-33
Numeri 10

1 Ioan 3:17; Romani 15:1; 
Galateni 6:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
m-ai făcut sensibil la problemele 
celorlalţi şi un generator de soluţii 
pentru ei! Sunt conştient că sunt 
un distribuitor al bunătăţii Tale şi o 
extensie a braţului Tău de favoare 
pentru cei din jur. Tu m-ai abilitat să 
fiu un ajutor pentru alţii şi să-i ridic 
pe mulţi spre slava Ta, În Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atingem lumea în 563 de limbi!

Faptul că Rapsodia Realităţilor este disponibilă în 563 de limbi 
ne conferă oportunitatea de a le prezenta eficient Cuvântul 
lui Dumnezeu multor milioane de oameni zi de zi. Însă pentru 
a ne asigura că toate aceste traduceri ajung în fiecare lună 
în mâinile oamenilor de pretutindeni, este nevoie de multe 
resurse.

Aici poţi interveni şi tu. Poţi să ne ajuţi în următoarele moduri:

1. Să lucrezi ca traducător sau editor: Cunoşti oameni care 
ar vrea să se alăture echipei noastre de traducători? 
Trimite-ne datele lor de contact la adresa rortranslators@
loveworld360.com, sau la rortranslations@blwinc.org.

2. Să sponsorizezi distribuirea gratuită a Rapsodiei 
Realităţilor: în fiecare lună, poţi participa la distribuirea 
gratuită a Rapsodiei Realităţilor undeva în lume şi 
să fii braţul întins al lui Dumnezeu pentru un cămin, 
un oraş sau chiar o naţiune. Pentru a sponsoriza o 
limbă sau pentru a adopta o naţiune, trimite-ne un 
e-mail la adresa partners@rhapsodyofrealities.org sau 
rhapsodymissions@loveworld360.com.

3. Să foloseşti ediţiile traduse ale Rapsodiei Realităţilor: 
de asemenea ne poţi ajuta să ne asigurăm că ediţiile 
traduse în limba locală a Rapsodiei Realităţilor sunt 
folosite individual, în grupuri de părtăşie, în biserici şi în 
organizaţii.

Alătură-te nouă în încercarea de a face ca adevărurile din 
Rapsodia Realităţilor să fie o binecuvântare pentru toţi 
oamenii, oriunde, în cele 552 de limbi în care este tradusă, 
în fiecare lună!
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Textul din Proverbe 4:23 face o analogie cu 
ceea ce a spus Domnul Isus în versetul tematic; 

spune: „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din 
ea ies izvoarele vieţii.” Este extraordinar! Înseamnă că 
duhul tău este un rezervor de lucruri bune; poţi scoate 
tot ce vrei dinăuntrul tău.

Imaginează-ţi că ai vrut dintotdeauna să începi o 
anumită afacere, dar obţinerea capitalului s-a dovedit 
a fi o provocare; nu aştepta ca cineva să îţi aducă banii; 
scoate-i dinăuntrul tău! Nu capitalul de care ai nevoie 
pentru afacere este important; contează ce poţi vedea 
în inima ta! Poţi vedea afacerea? Dacă te ţii strâns de 
imaginea din mintea ta cu privire la afacere, nu trebuie 
să te îngrijorezi de modul în care va veni capitalul către 
tine, sau pe cine va folosi Dumnezeu în acest scop.

Trebuie să înţelegi că orice lucru cu privire la viaţă 
şi evlavie ţi-a fost dat deja. Totul se află în duhul tău! 
Biblia spune: „Prin credinţă pricepem că lumea a fost 
făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se 
vede n-a fost făcut din lucruri care se văd” (Evrei 11:3).

 Efeseni 1:3 spune: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care 
ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări 
duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos.” Dacă 

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a 
inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria 

rea a inimii lui (Matei 12:35).

Visteria bună a inimii!

VINERI
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Note

El ne-a binecuvântat cu toate 
binecuvântările duhovniceşti în 
locurile cereşti, înseamnă că tu 
deja ai lucrurile bune care există în 
tărâmul spiritual; acestea sunt în 
duhul tău! Prin urmare, poţi aduce 
în manifestare viaţa din tine. Îţi 
poţi chema binecuvântările în 
fiinţă. Aleluia!

Ioan 4:1-26
1 Împăraţi 1

Marcu 8:34-9:1
Numeri 11

Proverbe 4:23; 
2 Petru 1:2-4

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
eficienţa Cuvântului Tău. Pe măsură 
ce meditez asupra sa şi astăzi, 
credinţa mea este consolidată. Îţi 
mulţumesc, Doamne, pentru că 
inima mea este plină de bunătatea 
Ta prin impactul Cuvântului Tău în 
mine şi, în fiecare zi, ori de câte 
ori este nevoie, scot lucruri bune 
din duhul meu, în Numele lui Isus. 
Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic este atât de plin de adevăr şi 
cunoştinţă! Versiunea Cornilescu spune: „Căci 

întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru 
noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.” Cuvântul 
numeşte necazurile şi provocările pe care le întâlneşti la 
locul de muncă, în sănătate, în finanţe, etc., „întristări 
uşoare.”

Prin urmare, data viitoare când te confrunţi 
cu provocări sau când fraţii sau surorile trec printr-o 
perioadă dificilă, spune-le că nu este decât o întristare 
uşoară; de aceea nu va dura. Este doar pentru o scurtă 
perioadă de timp. Aceste întristări pregătesc, produc, 
asigură pentru tine o mai mare greutate a slavei veşnice 
– o slavă care rămâne, care este vastă şi plină de 
binecuvântări fără sfârşit. Binecuvântat să fie Domnul!

Aceasta înseamnă că, dacă te gândeai că viaţa ta 
este glorioasă înainte să înceapă „întristările uşoare,” 
slava care urmează întrece cu mult orice nivel de 
slavă pe care l-ai experimentat până acum. Atunci ce 
rămâne de făcut? Nu te da bătut! Prinde-te de Cuvântul 
lui Dumnezeu! Lasă ca viaţa ta şi toate aspectele ei: 

Căci întristarea noastră uşoară, de o clipă (acest uşor 
necaz de moment), lucrează, pregăteşte şi realizează 
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă 

[dincolo de orice măsură, depăşind cu mult toate 
calculele şi orice comparaţie, o vastă şi veşnică slavă şi 

o binecuvântare fără sfârşit]  
(2 Corinteni 4:17, versiunea Amplificată).

„Întristări uşoare!”

SÂMBĂTĂ
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Note

familia, afacerea, studiile, slujba, 
sănătatea şi finanţele tale etc. să 
fie zidite pe Cuvânt! Isus a spus în 
Luca 6:47-48: „Vă voi arăta cu cine 
se aseamănă orice om care vine 
la Mine, aude cuvintele Mele şi le 
face. Se aseamănă cu un om care, 
când a zidit o casă, a săpat adânc 
înainte şi a aşezat temelia pe 
stâncă. A venit o vărsare de ape 
şi s-a năpustit şuvoiul peste casa 
aceea, dar n-a putut s-o clatine, 
pentru că era zidită pe stâncă.”

Nu are importanţă ce vine 
împotriva ta; atâta timp cât eşti 
zidit pe Cuvântul lui Dumnezeu, 
vei birui. Vântul potrivnic poate 
fi mai cumplit ca niciodată, iar 
potopul poate ajunge la culme, dar 
tu vei rămâne triumfător! Slavă lui 
Dumnezeu!

Ioan 4:27-54
1 Împăraţi 2-3

Marcu 9:2-13
Numeri 12

Isaia 43:1-2; 
2 Timotei 3:12

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru momentele de înviorare 
pe care Cuvântul Tău mi le-a adus 
şi astăzi. Privesc viaţa din vârful 
muntelui, pentru că deja îmi pot 
vedea victoriile în Cuvântul Tău. Prin 
urmare, eu zbor purtat de aripile 
Duhului, ştiind că provocările cu 
care mă confrunt vor pleca aşa cum 
au venit. Viaţa mea este pentru 
slava Ta, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Ce invitaţie minunată din partea Domnului! 
El te invită să Îi ceri mântuirea sufletelor 

oamenilor din lumea ta (din cartierul tău, de la slujbă, 
etc.). Dumnezeu vrea să îţi dea sufletele oamenilor 
pentru a le umple cu Cuvântul Său, pentru a le creşte 
pe calea neprihănirii şi a le învăţa cum să trăiască viaţa 
lui Cristos! Cu toate acestea, trebuie să ceri acest lucru 
în mijlocire. Roagă-te ca cei pierduţi să primească 
mântuire. În Matei 28:19-20, Isus a spus: „... Duceţi-
vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i 
în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh... Şi 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit...” Aceasta 
este însărcinarea care ne-a fost dată. Aşadar, ai un drept 
rânduit de Dumnezeu de a cere mântuirea sufletelor 
oamenilor. Şi când ceri, primeşte, deoarece Cuvântul 
deja a fost dat pentru ca cel care cere să şi primească 
(Matei 7:7).

Dacă eşti lider de celulă, coordonator sau chiar 
pastor, practică acest lucru. Depăşeşte-ţi limitele şi 
spune cu îndrăzneală: „Binecuvântatule Tată, în Numele 
Domnului Isus, primesc cutare număr de suflete în 
părtăşie, cu abilitatea de a îi păstra şi de a-i creşte pe 
calea neprihănirii.” Când vei face aşa, Domnul îţi va da 
viziuni şi idei asupra modului de îndeplinire.

Este timpul să revendicăm sufletele celor 
nemântuiţi din lume. Nu contează în ce slujire eşti 

Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi 
marginile pământului în stăpânire (Psalmul 2:8).

Cere de la El!

DUMINICĂ
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Note

implicat. El spune: „Cere şi Eu îţi 
voi da!” Aşadar, acţionează pe 
baza Cuvântului şi cere. Nu cere şi 
apoi să spui: „Aştept ca Dumnezeu 
să o facă”; nu! Când te rogi, crede 
că s-a împlinit şi comportă-te 
ca atare. Vei vedea rezultatele. 
Aleluia!

Ioan 5:1-30
1 Împăraţi 4-6

Marcu 9:14-29
Numeri 13

Ieremia 31:12; 
Evrei 4:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
abilitatea Duhului Sfânt de a le 
predica Evanghelia lui Cristos celor 
pierduţi. Mă rog şi astăzi pentru 
un mare seceriş de suflete în timp 
ce Evanghelia Ta se vesteşte pe tot 
pământul! Cuvântul Tău înaintează 
cu putere în inima celor nemântuiţi, 
distrugând barierele religioase şi 
eliminând mentalităţile greşite, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există o viaţă înălţătoare; există un tărâm 
superior; acesta este tărâmul Duhului. Tu ai 

fost născut în acest tărâm atunci când ai fost născut din 
nou. Aşa că, de fapt, tu trăieşti în mod simultan în două 
lumi; funcţionezi în ambele. Pe una dintre ele o recunoşti 
prin intermediul simţurilor fizice, iar pe cealaltă, prin 
intermediul duhului – al facultăţilor tale spirituale.

Lucrarea Evangheliei aduce realităţi spirituale în 
lumea naturală pe măsură ce oamenii ascultă, înţeleg 
şi acţionează pe baza mesajului. Însă nu foarte mulţi 
oameni gândesc în mod spiritual; cu toate că sunt 
creştini, ei gândesc tot timpul în mod „natural,” fără 
să realizeze că noi aparţinem unui tărâm spiritual. Ei 
funcţionează în special în baza facultăţilor lor naturale – 
ale firii pământeşti; iar cei ce sunt pământeşti nu pot să 
Îi placă lui Dumnezeu (Romani 8:8).

Acesta este motivul pentru care ne antrenăm 
simţurile spirituale prin Cuvântul lui Dumnezeu şi al 
Duhului Sfânt – ca să putem auzi, vedea şi simţi lucrurile 
Duhului. Nu poţi înţelege lucrurile lui Dumnezeu decât 
prin facultăţile tale spirituale. Omul natural nu poate 
înţelege lucrurile lui Dumnezeu, pentru că ele pot fi 
înţelese doar la nivel spiritual.

Noi aparţinem unei Împărăţii unde boala, 

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

poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte 
(1 Corinteni 2:14).

Dezvoltă-ţi facultăţile spirituale

LUNI
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Note

înfrângerea, sărăcia şi eşecul 
nu sunt reale. Cu toate acestea, 
facultăţile tale spirituale trebuie 
antrenate în mod constant 
prin intermediul Cuvântului lui 
Dumnezeu, ca tu să îţi poţi însuşi 
realităţile Împărăţiei spirituale în 
viaţa ta.

Ioan 5:31-47
1 Împăraţi 7-8

Marcu 9:30-37
Numeri 14

Romani 8:6; 
Evrei 5:14

| Proclamaţie
Umblu şi trăiesc în Duhul zi de zi, 
având antena spirituală acordată 
pe frecvenţa lui Dumnezeu, pentru 
că eu nu sunt din această lume. 
Sunt condus şi controlat de Duhul 
Sfânt; prin urmare, sunt capabil să 
accesez în viaţa mea realităţile şi 
binecuvântările Împărăţiei cereşti 
căreia îi aparţin. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Noi predicăm Cuvântul lui Dumnezeu în toată 
lumea, folosind fiecare mediu şi platformă 

disponibilă pentru ca oamenii lui Dumnezeu să poată 
descoperi şi umbla în moştenirea lor în Cristos. Ei 
trebuie să ştie ce au, cine sunt şi puterea care le-a fost 
pusă la dispoziţie pentru a duce o viaţă triumfătoare în 
Cristos. Versetul tematic exprimă mandatul Domnului 
de a învăţa toate naţiunile. El vrea ca noi să „facem 
ucenici” din toate neamurile. Ce chemare!

Cuvântul „neamuri” din versetul tematic provine 
din traducerea termenului grecesc „ethnos,” care 
înseamnă un grup de oameni cu interese comune. De 
exemplu, un grup de avocaţi este un „ethnos” sau un 
„neam” de avocaţi. Aşa că dacă eşti avocat, Domnul 
te-a trimis în acea lume pentru a face ucenici din ceilalţi 
avocaţi; să îi înveţi cum să trăiască viaţa Împărăţiei. 
Indiferent de grupul sau de profesia ta, tu te afli acolo 
pentru a face o schimbare.

Dumnezeu a pus perfecţiunea Lui în duhul tău 
şi înţelepciunea Lui îţi este disponibilă pentru a te 
îndruma, pe măsură ce păşeşti în viaţa veşnică. Tu eşti o 
soluţie. Aleluia! Acesta este motivul pentru care trebuie 
să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu; studiază tărâmurile 
spirituale, pentru că tu ai fost ales să îi ajuţi pe alţii să 
vadă şi să trăiască viaţa înălţătoare în Cristos. Tu eşti 

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile… 
(Matei 28:19).

Faceţi ucenici din toate 
neamurile!

MARȚI
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Note

chemat să îi ajuţi să vadă cum să 
aibă succes prin Cristos.

Biblia spune: „Căci locurile 
dosnice din ţară sunt pline de 
bârloguri de tâlhari” (Psalmul 
74:20). Oriunde lumina lui 
Dumnezeu este slabă, răutatea 
învinge; acolo îşi desfăşoară 
demonii activităţile. Însă când 
Evanghelia ajunge într-un loc, 
ajunge lumina şi oamenii încep să 
trăiască într-un mod nou, diferit. 
Până când lumina lui Dumnezeu 
nu străluceşte în „ethnos-ul” tău, 
acel „neam” va fi plin de bârloguri 
de tâlhari – o casă a răutăţii şi a 
urii. Tu eşti cel care reflectă slava 
lui Dumnezeu în lumea ta; Lumina 
Lui trebuie să strălucească şi să 
risipească întunericul.

Ioan 6:1-24
1 Împăraţi 9

Marcu 9:38-50
Numeri 15

Galateni 2:20; 
Romani 1:16

| Proclamaţie
Mi-a fost încredinţat mesajul 
Evangheliei lui Cristos, iar Cuvântul 
neprihănirii este ca un foc în 
oasele mele! Răspândesc lumina 
lui Cristos şi manifest viaţa şi 
natura Lui pentru cei din sfera mea 
de influenţă! Astfel, întunericul 
şi toate acţiunile celui rău sunt 
dezintegrate în lumea mea, pe 
măsură ce reflect pretutindeni 
gloria Domnului! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Este important să înţelegi despre ce anume 
vorbeşte Pavel în versetul tematic; referinţa 

făcută către legea Duhului de viaţă şi legea păcatului şi 
a morţii.

Legea păcatului şi a morţii se referă la Legea 
Vechiului Testament, care aducea condamnare. Acea lege 
îi condamna pe evrei şi pe neamuri. A fost dată evreilor, 
însă ei nu au putut-o ţine, aşa că au fost condamnaţi. Pe 
de altă parte, neamurile erau necredincioase, departe 
de Dumnezeu; Legea nu le fusese dată lor: „Aduceţi-
vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Cristos, fără 
drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele 
făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume” 
(Efeseni 2:12). Însuşi faptul că Legea nu le-a fost dată 
neamurilor, îi condamna.

Dumnezeu le-a dat evreilor Legea în Vechiul 
Testament pentru a-i îndruma, deoarece ei erau conduşi 
de simţuri. Însă Legea nu a putut da viaţă. Dar în Noul 
Testament, toţi cei care L-au primit pe Cristos au viaţa 
veşnică. În 1 Ioan 5:13, Biblia spune: „V-am scris aceste 
lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui 
Dumnezeu aveţi viaţa veşnică...”

Există o lege care acţionează în toţi cei care au 
această viaţă; se numeşte legea Duhului de viaţă în Isus 
Cristos. Această lege este superioară legii păcatului şi a 

În adevăr, legea Duhului de viaţă în Cristos Isus m-a 
izbăvit de legea păcatului şi a morţii (Romani 8:2).

O lege superioară pentru 
făptura nouă

MIERCURI
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Note

morţii, pentru că îi eliberează pe 
evrei de sub Legea lui Moise, care 
condamnă. Iar neamurile, care 
erau condamnate, fiind înstrăinate 
de Dumnezeu, sunt reconciliate cu 
principiul de viaţă care operează în 
ei după ce Îl primesc pe Cristos.

Acum că eşti născut din 
nou, legea Duhului de viaţă 
în Isus Cristos te-a eliberat de 
sub legea păcatului şi a morţii. 
Trăieşte în libertate. Du o viaţă 
triumfătoare în fiecare zi. Refuză 
să permiţi vreunui om sau lucru 
să te condamne; tu ai trecut de la 
moarte la viaţă! Tu eşti în împărăţia 
vieţii. Slavă lui Dumnezeu!

Ioan 6:25-59
1 Împăraţi 10-11

Marcu 10:1-12
Numeri 16

Galateni 3:13; Coloseni 2:14; 
Romani 3:24

| Proclamaţie
Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în 
Cristos! Păcatul, boala şi sărăcia se 
află sub stăpânirea mea! Domnesc 
asupra lor, pentru că prin Isus 
Cristos sunt superior acestei lumi, 
sistemelor ei şi chiar capriciilor 
naturii! Nu există moarte, 
înfrângere sau eşec pe cărarea 
mea, pentru că eu trăiesc după 
legea Duhului de viaţă, în Cristos 
Isus. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



O mărturie este o declaraţie sau o afirmare a unui 
fapt. Într-o curte judecătorească, de exemplu, o 

mărturie este o dovadă oferită într-un caz; este declaraţia 
unui martor. Versetul nostru tematic spune: „Ei l-au învins 
prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor” 
(Apocalipsa 12:11, versiunea NTR). Întrebarea este: care 
este mărturia ta? Mărturia ta este declaraţia ta de martor al 
lui Cristos. Este declaraţia ta despre activitatea Cuvântului şi 
a harului Său în viaţa ta.

Care este mărturia ta despre El? În cazul meu, eu 
depun mărturie că umblu în harul Lui şi în victoria Lui! Declar 
că sunt învingător în tot ce fac! Mărturisesc că manifest 
excelenţă în toate! Mărturisesc că harul Lui lucrează în 
mine, pentru mine şi prin mine! Mărturisesc că Domnul este 
Stânca mea şi Tăria mea! Mărturisesc că sunt mai mult decât 
biruitor; mai mare este Cel care este în mine decât cel care 
este în lume!

Declară-ţi victoriile; mărturiseşte ce a făcut El în viaţa 
ta. Uneori, problema este că unii oameni vor să simtă sau 
să vadă înainte de a depune mărturie. Însă nu este aşa. 
Mărturiseşte! Nu aştepta să simţi sau să vezi nimic; Cuvântul 
Lui este real; aceasta ar trebui să fie baza mărturiei tale şi 
este ceea ce biruieşte asupra diavolului. Când oamenii se 
plâng: „În zilele acestea, viaţa este foarte grea,” tu ar trebui să 
declari: „Eu am mare favoare şi sunt binecuvântat din belşug 

Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul 
mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la 

moarte (Apocalipsa 12:11).

Mărturia ta!

MARȚI
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de Dumnezeu!” Aceasta devine 
mărturia ta şi, cu ea, tu îţi depăşeşti 
limitările. Când rosteşti Cuvântul 
lui Dumnezeu şi Îl mărturiseşti, 
aduci prezenţa Lui în acea situaţie. 
Mărturia Lui să fie mereu pe buzele 
tale – mărturia Cuvântului Lui şi 
eficacitatea Duhului Sfânt te vor 
plasa deasupra oricărei situaţii.

Menţine-ţi declaraţia, conform 
mărturiei lui Dumnezeu despre tine; 
mărturia Lui este că tu eşti o făptură 
nouă în Isus Cristos! Mărturia Lui este 
că tu eşti mai mult decât biruitor! 
Afirmă aceleaşi lucruri, în asentiment 
cu El. În fiecare zi, spune ce a spus 
Dumnezeu despre tine: „... Căci El 
însuşi a zis...  Aşa că putem zice 
plini de încredere...” (Evrei 13:5-6). 
Lucrurile pline de slavă care au fost 
spuse despre tine în Cuvântul Lui 
(Psalmul 87:3) sunt mărturiile tale! 
Declară-le cu îndrăzneală!

Ioan 6:60-71
1 Împăraţi 12-14

Marcu 10:13-22
Numeri 17

Evrei 13:5-6; Evrei 4:12; 
Psalmul 35:28

| Proclamaţie
Sunt ce spune Dumnezeu că sunt! 
Declar că umblu în harul şi în victoria 
Lui! Înving zi de zi şi domnesc în viaţă 
prin Isus Cristos! Umblu în excelenţă şi 
aduc roadele neprihănirii! Proclam că 
Domnul este Stânca mea şi tăria mea! 
El este gloria vieţii mele! În El sunt mai 
mult decât biruitor! Am biruit lumea, 
pentru că Cel care este în mine este 
mai mare decât cel ce este în lume!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Sărbătoarea Zilei Copiilor - Hrăneşte astăzi un copil

În fiecare an, Ziua Copiilor este sărbătorită în peste 90 de 
ţări. În Zambia este sărbătorită pe 24 aprilie, în Spania, pe 
10 mai, în Norvegia, pe 17 mai, în Nigeria, pe 27 mai, în 
SUA, pe 14 iunie, în Argentina, pe 9 august şi în India, pe 14 
noiembrie, iar acestea sunt doar câteva dintre ele. 

Sărbătoarea de Ziua Copiilor de anul acesta, intitulată 
foarte potrivit, „EDIFICÂND UN COPIL, CONSTRUIEŞTI O 
FUNDAȚIE SOLIDĂ”, promite a fi un timp de transformare 
pentru copiii din toată lumea! Este o foarte bună 
oportunitate ca TU să influenţezi cât mulţi copii prin 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Cum?

• Sponsorizând atât gama de devoţionale pentru copii 
şi adolescenţi, cât şi alte materiale concepute pentru 
dezvoltarea spirituală a copiilor. Aceste materiale vor 
fi distribuite în şcoli, orfelinate şi multe centre pentru 
copii.

• Oferindu-te să participi ca voluntar la campaniile de 
distribuire a acestor materiale pentru copii în zilele 
menţionate.

• Rugându-te cu regularitate pentru îndrumare, 
siguranţă şi protecţie pentru copiii din toată lumea.

Pentru a organiza sau a participa la Sărbătoarea Zilei Copiilor 
2015 în comunitatea, oraşul sau ţara ta, intră pe www.
kiddiesloveworld.org/index.php/outreaches/childrensday 
sau scrie-ne la adresa de e-mail: CDC@kiddiesloveworld.
org. Ne poţi contacta sau trimite un SMS la numerele de 
telefon: +234 808 586 5700, +234 708 999 5994

      Construim 
o fundaţie solidă
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Tentaţia apare atunci când cineva este atras de 
propriile pofte şi ispitit. Poţi râvni la orice, fie 

la un loc, la o persoană sau chiar la ceva nou. În loc să 
faci aceasta, ar trebui să îţi supui gândurile Cuvântului 
lui Dumnezeu pentru a te ajuta să scapi de dorinţele 
nelegitime.

Regele Ahab al lui Israel îşi dorea să aibă cetatea 
Ramot din Galaad. El l-a convins pe Iosafat, împăratul lui 
Iuda, care devenise aliatul lui, să meargă cu el pentru a 
cuceri cetatea. Iosafat a cerut să fie consultaţi profeţii şi 
toţi aceştia, cu excepţia lui Mica, i-au îndemnat pe regi 
să meargă la luptă. Însă Mica a explicat că a văzut un 
duh mergând înaintea Domnului într-o viziune, şi duhul 
a spus: „«Voi ieşi... şi voi fi un duh de minciună în gura 
tuturor prorocilor lui» (regelui Ahab). Domnul a zis: «Îl 
vei amăgi şi vei izbuti; ieşi şi fă aşa»” (2 Cronici 18:21).

Domnul a zis că duhul va reuşi să îl amăgească pe 
Ahab; de ce? Motivul este clar: acel om deja era atras de 
propriile lui pofte! Apoi vrăşmaşul a venit şi l-a amăgit 
cu succes. Când oamenii sunt amăgiţi de pofta lor, încep 
să rătăcească.

Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să îţi îndrume 
deciziile şi alegerile pe care le faci. Cuvântul lui este o 
candelă pentru picioarele tale şi o lumină pe cărarea ta 

Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de 
Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să 

facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni (Iacov 1:13).

Lasă-te condus de Cuvântul Lui

VINERI
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(Psalmul 119:105). Asigură-te că 
marea ta dorinţă este conformă 
Cuvântului lui Dumnezeu! Până 
când nu eşti sigur de acest lucru, 
nu acţiona! Roagă-te în Duhul 
şi studiază Cuvântul până când 
primeşti „undă verde” să treci la 
fapte.

Cuvântul lui Dumnezeu 
îţi oferă îndrumări. Te ajută să 
înţelegi voia desăvârşită a lui 
Dumnezeu. Când ştii Cuvântul Lui, 
indiferent ce îţi spun simţurile tale, 
vei putea discerne voia perfectă a 
lui Dumnezeu. Voia Lui perfectă 
pentru tine poate fi diferită faţă de 
ce îţi spun sentimentele tale sau 
alte semne. De aceea, încrede-te 
în Cuvântul şi în Duhul Lui să te 
îndrume în tot ce faci.

Ioan 7:1-24
1 Împăraţi 15:17

Marcu 10:23-31
Numeri 18

1 Ioan 2:16; Proverbe 1:10; 
Galateni 5:16

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, pentru 
Cuvântul Tău care mă călăuzeşte şi 
îmi luminează calea să pot vedea 
şi inima să pot cunoaşte şi umbla 
mereu în voia Ta desăvârşită. Îţi 
mulţumesc pentru înţelepciunea 
care se manifestă în deciziile şi în 
alegerile mele astăzi şi întotdeauna, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Cuvântul „glorie,” pe lângă celelalte frumoase 
sinonime, înseamnă strălucire, excelenţă, 

splendoare, luminozitate etc. Gândeşte-te o secundă – 
toate aceste atribute frumoase sunt în viaţa ta, nu doar 
pentru ca Dumnezeu să le vadă, ci ca tu să le exprimi.

Moştenirea ta de creaţie nouă în Isus Cristos este 
să exprimi gloria lui Dumnezeu. 1 Petru 2:9 spune: „Voi 
însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, 
un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a 
câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate 
ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată.” El vrea ca tu să exprimi perfecţiunea, 
frumuseţea şi excelenţa divinităţii caracteristice duhului 
uman recreat.

Domnul Isus a arătat gloria lui Dumnezeu în 
fiecare zi în care a umblat pe pământ. Întreaga Lui viaţă 
a fost o demonstraţie de minuni şi supranatural. Ioan a 
mărturisit acest lucru spunând: „Şi Cuvântul S-a făcut 
trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului 
născut din Tatăl” (Ioan 1:14). Isus este oglindirea slavei 
lui Dumnezei şi întipărirea Fiinţei Lui (Evrei 1:3); şi noi 
suntem ca El (1 Ioan 4:17). 

Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în 
toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii 
pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 

duhovniceşti, cântându-I lui Dumnezeu cu mulţumire 
în inima voastră (Coloseni 3:16).

Exprimă gloria Lui

SÂMBĂTĂ
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Note

El a spus în Ioan 17:22: „Eu 
le-am dat slava pe care Mi-ai 
dat-o Tu...” Tu eşti atât părtaş, 
cât şi purtător şi distribuitor al 
gloriei Lui. De aceea: „Scoală-te, 
luminează-te! Căci lumina ta vine, 
şi slava Domnului răsare peste 
tine” (Isaia 60:1). Întreprinde 
acţiuni şi rosteşte cuvinte care să 
inspire onorare, închinare şi laudă 
la adresa Domnului.

Ioan 7:25-8:11
1 Împăraţi 18-19

Marcu 10:32-45
Numeri 19

1 Timotei 4:15-16; 
Evrei 4:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru că 
m-ai făcut o expresie a slavei Tale 
în sfera mea de influenţă. Cu cât se 
impregnează mai mult din Cuvântul 
Tău în duhul meu prin meditare, cu 
atât creşte slava Ta în viaţa mea. 
Astfel înaintarea mea este văzută 
de toţi, iar ungerea Ta creşte în viaţa 
mea. Harul, favoarea şi eficienţa se 
intensifică în viaţa mea, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
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Viaţa ta este bazată pe gândurile tale, iar 
gândurile tale sunt bazate pe informaţia pe 

care o ai, iar informaţia pe care o ai este bazată pe sursa 
ei.

Oamenii au probleme în special datorită modului 
lor de gândire; au, pur şi simplu, gânduri greşite. Dacă vezi 
că gândurile tale nu sunt în conformitate cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, schimbă-le! Supune-ţi gândurile Cuvântului 
lui Dumnezeu! Supune-ţi gândurile Duhului Sfânt! Nu 
rătăci în mintea ta. Poţi avea gânduri excelente fără 
negativism.

Când îţi supui gândirea Cuvântului, ai gânduri de 
dragoste, de glorie, de excelenţă şi de progres! Lasă 
Cuvântul lui Dumnezeu să îţi domine gândurile; Lasă-L 
să controleze ce reţii. Cuvântul Lui ne spune ce să 
gândim şi cum să gândim. Aşa că schimbă-ţi gândurile, 
dacă nu sunt conforme Cuvântului lui Dumnezeu. Unii 
pot întreba: „Ce fac dacă încerc să îmi schimb gândurile, 
dar ele revin mereu?”

Dacă ai primit Duhul Sfânt, aceasta nu mai este 
o problemă. El te poate ajuta; aminteşte-ţi că El este 
Ajutorul tău (Ioan 14:16). O parte a lucrării Lui este să 
te ajute să te concentrezi (Ioan 14:26); puterea Duhului 

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este 
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, 

tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de 
primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă 

însufleţească (Filipeni 4:8).

Supune orice gând 
Cuvântului Său

DUMINICĂ
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Sfânt te ajută să îţi focalizezi 
mintea asupra oricărui lucru bun 
vrei tu. El te poate ajuta să îţi 
schimbi gândurile, dacă Îl rogi. Ioan 8:12-30

1 Împăraţi 20-21

Marcu 10:46-52
Numeri 20

Proverbe 4:23; Proverbe 12:5; 
Faptele Apostolilor 8:22

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea de curăţire a Cuvântului 
Tău, care îmi purifică inima de orice 
nelegiuire. Gândurile mele sunt 
şi astăzi curate, drepte, pline de 
iubire şi de excelenţă. Pe măsură ce 
Duhul Sfânt îmi dezvăluie tainele 
Cuvântului Tău, gândurile mele sunt 
ajustate să privească lucrurile doar 
din acea perspectivă, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Îmi amintesc ce mi-a spus Domnul în urmă cu 
mulţi ani, lucru pe care l-am luat cu mine în 

călătoria vieţii mele; El mi-a spus: „Nu te uita în jur.” Ştii, 
atunci când Dumnezeu îţi vorbeşte, El foloseşte limbajul 
Duhului şi când tu înţelegi acest limbaj, ştii ce îţi spune 
El. Aşa că atunci când mi-a dat acest sfat, am ştiut exact 
ce mi-a spus. Mi-a spus să mă concentrez, să fiu focalizat 
în împlinirea chemării mele.

Acelaşi lucru ţi-l spun şi eu acum: „Nu te uita în jur; 
focalizează-te!” Vezi tu, oamenii care dau de probleme 
şi sunt confuzi cu privire la viaţa lor sunt cei care se uită 
în jur; se lasă distraşi cu uşurinţă. Când eşti concentrat 
asupra scopului tău în viaţă, descoperi că Dumnezeu Îşi 
poate îndrepta binecuvântările către tine într-un mod 
remarcabil, pentru că vezi lumea aşa cum o vede El; vezi 
totul din perspectiva Lui. Tot ce trebuie să faci este să îţi 
concentrezi atenţia asupra Duhului Sfânt şi a Cuvântului 
Său veşnic.

Uneori, unii oameni pot să se roage, dar să nu 
realizeze conexiunile potrivite în mintea lor, aşa că 
pot pierde lucrul pe care ar trebui să îl primească de 
la Duhul Sfânt în momentul respectiv. Aceasta se 
întâmplă deoarece nu s-au concentrat; nu erau atenţi. 
În tărâmul Duhului, trebuie să îţi concentrezi atenţia 
asupra Domnului pentru a primi ce vrei. Nu lăsa loc de 

Să ne întoarcem privirea [de la tot ce ne distrage] 
către Isus… (Evrei 12:2, versiunea Amplificată).

Nu te uita în jur!

LUNI
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distragere!
Versetul tematic spune: „Să 

ne întoarcem privirea [de la tot 
ce ne distrage] către Isus...” Să 
îţi întorci privirea înseamnă mai 
mult decât să arunci o privire de 
la un obiect la altul. Înseamnă să 
îţi concentrezi toată atenţia. Odată 
ce ţi-ai aţintit privirea asupra 
Domnului astfel, nimic nu mai 
contează la fel de mult precum 
Cuvântul şi Duhul Lui şi ceea ce 
trebuie să faci.

Ioan 8:31-47
1 Împăraţi 22

Marcu 11:1-11
Numeri 21

1 Corinteni 16:13; Faptele 
Apostolilor 6:4; 2 Corinteni 3:18

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată, că pe măsură 
ce îmi focalizez privirea asupra 
Cuvântului Tău în rugăciune şi în 
meditare, viaţa mea se dezvoltă, 
iar promovarea mea este vizibilă! 
Îmi zidesc deplin viaţa şi viitorul pe 
Cuvântul Tău, ştiind că voi avea un 
nesfârşit şir de mărturii spre slava 
Ta, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
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Este important să înţelegi ce a vrut Isus să spună 
când a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. 

Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). 
Isus nu este calea creştinului către Tatăl. De fapt, un 
creştin nu este pe calea către Tatăl; nu are nevoie să fie. 
Păcătoşii au nevoie de „Calea” către Tatăl, iar Isus este 
acea Cale. Când tu ai fost născut din nou, te-ai născut 
în prezenţa lui Dumnezeu. Isus a fost Calea prin care ai 
fost adus în prezenţa lui Dumnezeu. Acum tu eşti acolo. 
Acum tu trebuie să le arăţi Calea şi celorlalţi!

Trebuie să înţelegi următorul lucru: Isus a venit să 
fie mediatorul dintre Dumnezeu şi oameni. De aceea, El 
ne-a adus mântuire şi, odată ce a adus mântuirea, iar 
noi am primit-o, noi suntem fiii legitimi ai lui Dumnezeu; 
nu mai avem nevoie de un mediator! Cu toate acestea, 
cei din lume, necreştinii au nevoie de un mediator; 
de aceea, nouă ne-a fost încredinţată lucrarea de 
reconciliere pentru a-i aduce la Cristos. Aşa că acum 
noi suntem mediatori şi lucrăm împreună cu Domnul 
pentru a aduce oamenii la mântuire.

Nu ignora slujba împăcării pe care ţi-a dat-o 
Domnul (2 Corinteni 5:19). Când predici Evanghelia şi îi 
împaci pe oameni cu Cristos, tu împlineşti lucrarea unui 
izbăvitor din Sion. Aminteşte-ţi că El a spus: „Izbăvitorii 
se vor sui pe muntele Sionului...” (Obadia 1:21); nu un 

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

Tu trebuie să fii calea

MARȚI
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Note

„Izbăvitor,” adică Domnul Însuşi, 
ci „izbăvitori,” adică tu şi cu mine. 
El ne-a izbăvit pentru a-i izbăvi şi 
pe alţii. Aşa cum Tatăl L-a trimis 
pe Isus, Isus ne-a trimis pe noi 
(Ioan 20:21) pentru a-i conduce 
pe oameni la neprihănire. Trăieşte 
pentru această cauză!

Ioan 8:48-59
2 Împăraţi 1-3

Marcu 11:12-26
Numeri 22

Obadia 1:21; 
2 Corinteni 5:19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
că m-ai chemat la glorioasă slujbă a 
împăcării. Tu m-ai făcut un izbăvitor 
din Sion, iar eu experimentez o 
demonstrare a caracterului Duhului 
Tău, în timp ce îi aduc şi pe alţii pe 
Cale, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Noul Testament, noi trăim în Cuvânt! Noi 
vedem gloria lui Dumnezeu în Cuvântul Lui; acea 

glorie ne influenţează duhul şi se reflectă în exterior, 
pe măsură ce studiem Cuvântul şi medităm asupra Lui. 
Aceasta i s-a întâmplat şi lui Moise în Vechiul Testament; 
el fusese în prezenţa Domnului timp de patruzeci de 
zile şi patruzeci de nopţi pentru a primi Cuvântul lui 
Dumnezeu. Cuvintele pe care le-a auzit l-au transformat 
în totalitate şi pielea feţei lui a început pur şi simplu să 
strălucească (Exodul 34:29). 

Întreg timpul cât Moise a fost în prezenţa lui 
Dumnezeu, tot ce a făcut a fost să asculte Cuvântul 
Lui. Dumnezeu nu l-a atins pe Moise şi nu i-a dat nici 
un fel de hrană fizică! Nimic altceva nu s-a întâmplat 
pe munte, în afară de faptul că Dumnezeu era acolo să 
îi dea poruncile. Cu toate acestea, când Dumnezeu a 
terminat să îi vorbească, faţa lui strălucea de slava lui 
Dumnezeu atât de puternic, încât copiii lui Israel nu îl 
puteau privi (2 Corinteni 3:7).

Acelaşi lucru se întâmplă când te predai lucrării 
Cuvântului lui Dumnezeu; gloria Cuvântului îţi inundă 
duhul şi rămâne asupra ta. În cazul nostru, în Noul 
Testament, este şi mai glorios decât ce a experimentat 
Moise. Gloria Cuvântului Său în noi depăşeşte cu mult 
experienţa lui Moise: „Dacă slujba aducătoare de 

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).

Gloria Cuvântului Său

MIERCURI
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Note

osândă a fost slăvită, cu cât mai 
mult o întrece în slavă slujba 
aducătoare de neprihănire? Şi, în 
privinţa aceasta, ce a fost slăvit 
nici n-a fost slăvit, din pricina 
slavei care o întrece cu mult” (2 
Corinteni 3:9-10).

Apostolul Pavel descrie 
gloria din tine în 2 Corinteni 
3:18, spunând: „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 
privim şi contemplăm la gloria lui 
Dumnezeu în Cuvântul Lui, suntem 
schimbaţi; suntem transformaţi în 
aceeaşi glorie pe care o vedem 
în Cuvânt. Binecuvântat să fie 
Dumnezeu!

Ioan 9
2 Împăraţi 4-5

Marcu 11:27-33
Numeri 23

2 Corinteni 3:7-9; Evrei 4:12; 
Coloseni 3:16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
gloria Cuvântului Tău în viaţa mea 
şi pentru manifestarea acesteia 
în mine şi în jurul meu! Puterea, 
frumuseţea şi excelenţa Ta se 
manifestă prin mine faţă de cei din 
jur, iar viaţa mea este iluminată de 
prezenţa Ta; lumina mea străluceşte 
tot mai mult, atrăgând oamenii 
spre neprihănire, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Este foarte trist faptul că oamenii nu au grijă ce 
vorbesc. Imaginează-ţi cum o duce un om care 

spune în mod repetat: „Nu ştiu ce se întâmplă cu viaţa mea; 
nimic nu pare să meargă. Ba mai rău, îmi este greu să îmi 
controlez mintea, gândurile şi emoţiile.” Nu vorbi aşa! Dacă 
ai trecut prin asemenea experienţe, nu înseamnă că ele au 
dreptul să te controleze. Nu da glas negativităţii.

Vorbirea ta dictează circumstanţele vieţii tale. Dacă 
spui că nu ai control, îţi vei pierde controlul. Dacă spui că ai 
probleme, atunci chiar vei avea probleme. Viaţa pe care 
am primit-o în Cristos este o viaţă excelentă, glorioasă şi 
extraordinară; este viaţa veşnică. Vorbirea ta trebuie să fie în 
concordanţă cu acea viaţă. Motivul principal pentru care viaţa 
multor oameni este întoarsă pe dos este acela că nu vorbesc 
cum trebuie.

Versetul tematic spune astfel: „Nici un cuvânt stricat 
să nu vă iasă din gură...” Uneori auzi câte un creştin spunând: 
„Ne descurcam bine în urmă cu două săptămâni, însă dintr-o 
dată, lucrurile au început să meargă în jos.” Alţii, din cauza 
experienţelor prin care au trecut, spun: „Ei bine, lucrurile nu 
pot fi roz tot timpul; mai câştigi, mai şi pierzi, uneori eşti sus, 
alteori eşti jos.” Un creştin nu trebuie să vorbească aşa! Ai 
fost născut ca să câştigi întotdeauna! Ai fost construit pentru 

Nu folosiţi un limbaj murdar. Să nu vă iasă din gură 
decât vorbe bune, care să-i ajute pe cei cu care vorbiţi 

şi să constituie pentru ei o binecuvântare (Efeseni 
4:29, versiunea NTIT – Noul Testament pe înţelesul 

tuturor).

Cuvintele tale îţi definesc viaţa

JOI
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Note

succes; este parte din modul în care ai 
fost creat! Vorbeşte în consecinţă!

Refuză să fii învins! Refuză să fii 
slab! Adună-te şi declară: „Sunt un om 
de succes! M-am născut să le dezvălui 
celor din jur gloria lui Dumnezeu! Viaţa 
mea merge doar înainte şi în sus!” 
Controlează circumstanţele din viaţa 
ta prin ceea ce rosteşti. Nu aştepta altă 
ocazie, începe chiar acum, dacă nu ai 
făcut-o deja. Gura ţi-a fost dată ca să îţi 
trasezi direcţia în viaţă. Când cuvintele 
tale sunt dezordonate, viaţa ta va 
merge în acea direcţie; dacă vorbirea 
ta este excelentă, şi viaţa ta se va 
desfăşura la fel. Caracterul cuvintelor 
tale este caracterul personalităţii 
tale. Aşadar, ai grijă ce vorbeşti! Nici 
un om nu a ajuns vreodată mai bun 
decât cuvintele sale; viaţa ta este 
manifestarea şi reflectarea cuvintelor 
tale. Cuvintele îţi definesc viaţa şi 
valoarea. 

Ioan 10:1-21
2 Împăraţi 6-7

Marcu 12:1-12
Numeri 24

Evrei 13:5-6; 
Marcu 11:23

| Proclamaţie
Cuvântul lui Dumnezeu este în inima 
mea şi în gura mea! Cuvintele mele 
sunt sănătoase şi îmi produc viaţă în 
trup, la slujbă, în afacere, în lucrare, 
în familie şi în tot ce are legătură 
cu mine. Sunt un succes. Înving 
întotdeauna! Sunt totdeauna sus 
şi niciodată jos, pentru că sunt un 
produs al Cuvântului infailibil al lui 
Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



120 milioane de exemplare... împlinirea unei 
trimiteri divine!

Fără îndoială, Evanghelia este răspunsul la problemele lumii! 
Deja atingem multe vieţi cu Evanghelia, însă mult mai mulţi 
au nevoie să audă vestea bună a puterii mântuitoare a lui 
Dumnezeu. De aici şi mandatul de a distribui 120 MILIOANE 
de exemplare ale Rapsodiei Realităţilor, în FIECARE ORAŞ, ÎN 
FIECARE NAŢIUNE şi în 652 DE LIMBI.

Cursa de a duce la îndeplinire acest mandat a început deja 
prin următoarele activităţi:

• Distribuire: Distribuirea  a 120 de milioane de 
exemplare în format tipărit, audio sau digital

• Traduceri: Facem devoţionalul disponibil în mult mai 
multe limbi

• Misiune: Ducem Evanghelia în diferite oraşe, sate şi 
comune 

• Campania de evanghelizare online: Înregistrăm noi 
abonaţi la Rapsodia Realităţilor

• Campanii de distribuire masivă: Organizarea de 
campanii de distribuire masivă în fiecare naţiune

• Campanii de difuzare mass-media a Rapsodiei: 
Difuzarea programelor Rapsodiei pe cât mai multe 
canale radio şi TV

 Alătură-te nouă ca să face distribuirea a 120 de 
milioane de exemplare ale Rapsodiei Realităţilor în 2015 o 
realitate în toată lumea. Domnul contează pe tine!

Pentru mai multe informaţii, scrie-ne pe adresa de e-mail 
partners@rhapsodyofrealities.org sau rhapsodymissions@
loveworld360.com 

milioane de 
exemplare

În fiecare oraş, în fiecare naţiune

în 652 de limbi
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Versetul de mai sus ne îndeamnă să avem din belşug 
Cuvântul lui Dumnezeu în duhul nostru. Meditează 

asupra Cuvântului Său în timp ce îl studiezi! Rosteşte-l atât 
în şoaptă, cât şi cu glas tare! Uneori, când vin la biserică şi 
aud Cuvântul Domnului predicat, nu mulţi realizează ce se 
întâmplă cu adevărat. Da, ei aud pe cineva care rosteşte cuvinte 
încurajatoare de binecuvântare, însă atunci are loc mult mai 
mult decât atât! În asemenea momente are loc o slujire a 
Cuvântului; duhul tău este zidit, întărit şi energizat! Tu eşti 
stârnit în duhul tău ca să vezi şi să înţelegi care este următorul 
nivel de slavă pentru tine. Realizezi dintr-o dată că potenţialul 
tău este nelimitat şi că posibilităţile tale sunt infinite.

De aceea, trebuie să fii întotdeauna entuziasmat şi 
pasionat de Cuvântul lui Dumnezeu; dezvoltă-ţi un apetit 
nesăţios pentru Cuvânt şi urmăreşte-l cu înverşunare. Cu 
cât ai mai mult Cuvânt divin în tine, cu atât mai glorioasă va 
fi viaţa ta. Cuvântul Domnului îţi aduce înţelepciune. Biblia 
spune că Scripturile te pot face înţelept pentru mântuire 
(2 Timotei 3:15). Aceasta înseamnă că acest Cuvânt îţi dă o 
înţelepciune care este conformă mântuirii lui Dumnezeu; 

Cuvântul lui [rostit de] Cristos (Mesia) să îşi aibă căminul 
[în inimile şi în minţile voastre] şi să locuiască din belşug 

[în toată bogăţia lui] în voi, pe măsură ce vă învăţaţi, 
vă sfătuiţi şi vă antrenaţi unii pe alţii în toată inspiraţia, 

inteligenţa şi înţelepciunea [în lucruri spirituale şi atunci când 
cântaţi] psalmi, cântări de laudă şi cântări duhovniceşti, 

compunându-I melodii lui Dumnezeu cu har [harul Său] în 
inimile voastre (Coloseni 3:16, versiunea Amplificată).

Acordă Cuvântului atenţia 
cuvenită

VINERI
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Note

devii înţelept, perspicace, excepţional; 
niciodată în confuzie şi totdeauna 
imperturbabil! Cei care sunt în jurul 
tău – colegi, vecini, prieteni, cei dragi 
şi asociaţii – vor observa amplitudinea 
înţelegerii şi revelaţiei tale, care te 
ajută să ştii ce să faci şi cum să te 
comporţi cu excelenţă întotdeauna, 
în orice situaţie. Nu ignora niciodată 
Cuvântul lui Dumnezeu. Unii poate 
spun: „Ei bine, această parte a Bibliei 
nu este interesantă, aşa că voi sări şi 
voi trece mai departe.” Nu trebuie să 
fie interesantă; tu acordă-i atenţia ta. 
Dumnezeu nu a promis nicăieri că va 
face Cuvântul Său să fie interesant 
pentru noi; ne-a poruncit doar să 
acordăm Cuvântului toată atenţia 
noastră, şi aceasta trebuie să faci şi tu. 
Pune Cuvântul lui Dumnezeu în duhul 
tău, meditează asupra lui şi rumegă-L, 
înţelegând că, pe măsură ce vei 
face aşa, vei deveni mai înţelept, iar 
abilităţile tale se vor dezvolta ca să poţi 
împlini tot mai multe pentru Domnul!

Ioan 10:22-42
2 Împăraţi 8-9

Marcu 12:13-17
Numeri 25

Proverbe 4:20-22; 
Faptele Apostolilor 20:32; Evrei 4:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
eficienţa Cuvântului Tău în duhul 
meu! Prin Cuvântul harului Tău 
sunt edificat şi catapultat spre 
tărâmurile gloriei. Eu păşesc înainte, 
conştientizând moştenirea mea în 
Cristos, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă ai fost născut din nou, viaţa lui Cristos 
este în tine, însă tu trebuie să permiţi acestei 

vieţi să se manifeste în zona ta de influenţă. Trebuie să 
„duci până la capăt” mântuirea ta; aceasta înseamnă 
că trebuie să acţionezi în concordanţă cu ea, să pui 
în practică beneficiile pe care ţi le-a adus şi să le faci 
eficiente. Cuvântul spune: „Căci Dumnezeu este Acela 
care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi 
voinţa, şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Aceasta înseamnă 
că atât dorinţa cât şi capacitatea necesare pentru a trăi 
o viaţă sfântă şi de a pune în aplicare sau a face eficiente 
transformările pe care mântuirea le-a adus în viaţa ta, 
vin de la Domnul.

Duhul Sfânt este Dumnezeu care locuieşte în tine. 
Astfel, El lucrează în tine pentru a face mântuirea ta 
eficientă. El te face gata, dispus şi capabil să împlineşti 
Cuvântul. Acum, aceasta nu înseamnă că tu trebuie să 
stai pasiv şi să spui „Voi aştepta până când Domnul mă 
va determina să spun sau să fac ceva.” Nu! Aici este 
vorba despre cooperarea ta cu Duhul Sfânt în timp ce El 
lucrează în tine. El are o însărcinare în tine; este chemat 
să umble cu tine şi să lucreze în tine, însă tu trebuie să-I 
permiţi să Îşi îndeplinească lucrarea având părtăşie cu 
El.

… Duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi 
cutremur… Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în 
voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea 

(Filipeni 2:12-13).

El este Acela care lucrează 
în tine! 

SÂMBĂTĂ
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Note

Cu cât petreci mai mult 
timp în părtăşie cu El, cu atât mai 
mult te poate conduce în voia lui 
Dumnezeu. Atunci te poate abilita 
să stai în picioare, cum a făcut cu 
Ezechiel (Ezechiel 2:2; Ezechiel 
3:24). Te poate face să te ridici şi 
să mergi undeva, să faci sau să spui 
ceva, iar tu vei realiza că El este Cel 
care te îndeamnă să faci aceste 
lucruri. El te face să îţi doreşti şi să 
şi împlineşti voia Lui. Recunoaşte 
că El este Cel care lucrează în tine! 

Când porneşti la treburile 
tale astăzi, binecuvântează-ţi ziua 
şi spune astfel: „Binecuvântatule 
Duh Sfânt, Îţi mulţumesc că Tu 
lucrezi în mine, atât voinţa, cât şi 
înfăptuirea, după plăcerea Ta! Tu 
mă vei ajuta să triumf şi astăzi!” 
Aleluia!

Ioan 11:1-16
2 Împăraţi 10-12

Marcu 12:18-27
Numeri 2

Ezechiel 3:24; 
Faptele Apostolilor 8:29-31

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
prezenţa Duhului Sfânt în mine 
şi pentru împlinirea lucrării 
Sale glorioase în viaţa mea. Am 
înţelepciune şi astăzi să fac voia 
Ta şi să-mi împlinesc destinul pe 
care mi l-ai pregătit, pentru că sunt 
călăuzit dinăuntru. Ştiu ce să fac, 
când să fac şi cum să fac tot ceea ce 
trebuie, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În Noul Testament, Biserica este numită stâlpul şi 
temelia adevărului: „... Casa lui Dumnezeu, care 

este Biserica Dumnezeului cel Viu, Stâlpul şi Temelia 
adevărului” (1 Timotei 3:15). Fiecare dintre noi este 
casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, însă Biblia 
subliniază în repetate rânduri importanţa covârşitoare 
de a aparţine unei biserici, ca membru dedicat.

David a înţeles acest lucru când a făcut afirmaţia 
din versetul tematic: „Mă bucur când mi se zice: 
Haidem la casa Domnului.” A te întâlni cu poporul lui 
Dumnezeu este o parte esenţială a vieţii tale. Este una 
dintre modalităţile prin care te expui lucrării Duhului 
Sfânt.

Unii creştini nu consideră că au nevoie să meargă 
la biserică. Merg din când în când, atunci când vor ei. 
Oricine trăieşte astfel ratează binecuvântarea Duhului 
– adică împărtăşirea şi desăvârşirea sfinţilor care se 
întâmplă în Biserică. Biserica este locul în care sfinţii 
sunt desăvârşiţi (Efeseni 4:11-12). 

Oamenii nu vin la biserică pentru că sunt perfecţi, 
ci ca să fie perfecţionaţi. Domnul Isus a spus: „Acum 
voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi 
l-am spus” (Ioan 15:3). El ne zideşte, ne curăţă şi ne 
perfecţionează prin Cuvântul Său. Însă atunci când nu 
te expui lucrării Cuvântului lui Dumnezeu, în mod sigur 

Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa 
Domnului!” (Psalmul 122:1).

Mergi la biserică plin 
de bucurie

DUMINICĂ
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Note

vei greşi. Domnul Isus a spus: 
„Vă rătăciţi, tocmai pentru că nu 
cunoaşteţi Scripturile…” (Marcu 
12:24, versiunea NTR).

Unele lucruri pe care 
oamenii le fac îi robesc; sunt 
lucruri care distrug rodul muncii 
lor, iar ei nu ştiu de ce se întâmplă 
aşa. De asemenea, trebuie să faci 
anumite lucruri ca să îţi asiguri 
strălucirea vieţii şi viitorului tău, 
lucruri care îţi garantează succesul 
dumnezeiesc; mersul la biserică 
este unul dintre aceste lucruri. 
Tratează-l cu seriozitate.

Ioan 11:17-57
2 Împăraţi 13-15

Marcu 12:28-34
Numeri 27

Evrei 10:25; 
Faptele Apostolilor 2:42

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru Trupul lui Cristos, căruia prin 
harul Tău îi aparţin. Entuziasmul 
meu de a mă reuni cu fraţii mei 
credincioşi în prezenţa Ta nu se 
va diminua niciodată. Ci, la fel ca 
David, inima mea va fi plină de 
bucurie la fiecare oportunitate 
de părtăşie în Duhul cu fraţii mei 
credincioşi, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul de mai sus ne dezvăluie ceva foarte 
interesant despre Împărăţia lui Dumnezeu 

din care facem parte: este o Împărăţie care are putere şi 
slavă! Să privim din nou cuvintele psalmistului: el spune 
că sfinţii lui Dumnezeu vor vorbi despre slava şi despre 
puterea lui Dumnezeu. Apoi foloseşte încă o expresie 
foarte frumoasă: „strălucirea plină de slavă a Împărăţiei 
Tale.” Aceasta înseamnă că, în Împărăţia lui Dumnezeu, 
este frumuseţe şi splendoare. 

Trebuie să avem ochii spirituali deschişi ca să 
vedem şi să apreciem măreţia Împărăţiei glorioase a 
lui Dumnezeu în care am fost născuţi! Este o Împărăţie 
în care boala nu este reală! Este o Împărăţie în care 
înfrângerea este străină; unde nu poţi pierde, nici nu 
poţi fi dezavantajat! Aceasta este Împărăţia de care 
aparţii tu. 

Pasajul din 1 Petru 2:9 (versiunea Amplificată) 
spune astfel: „Însă voi sunteţi o rasă aleasă, o preoţie 
regală, o naţiune dedicată, cumpărată [de Însuşi 
Dumnezeu], un popor special, ca să vestiţi lucrările 
minunate şi să etalaţi virtuţile şi perfecţiunea Celui 
care v-a chemat din întuneric în lumina Sa minunată.” 
Noi suntem cei care producem slavă în Împărăţie şi o 

Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi 
credincioşii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava 
împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta, ca să le facă 

cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină 
de slavă a Împărăţiei Tale (Psalmul 145:10-12).

O Împărăţie cu glorie 
şi cu putere! 

LUNI
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răspândim în afară. Funcţionând 
cu mentalitatea celui care nu 
poate fi înfrânt – o mentalitate 
de învingător, de om dotat cu 
suprainteligenţă şi excelenţă în 
toate – demonstrezi şi etalezi slava 
Împărăţiei.

Slava este cea care inspiră 
onoare şi produce închinare. 
Funcţionând în Împărăţie, 
spunând şi înfăptuind lucruri care 
inspiră onoare, reverenţă, laudă şi 
închinare la adresa lui Dumnezeu, 
tu le dezvălui celor din jur slava 
Împărăţiei Sale.

Ioan 12:1-19
2 Împăraţi 16-17

Marcu 12:35-44
Numeri 28

Ioan 15:5; 
Efeseni 2:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
chemat în Împărăţia Ta glorioasă 
şi m-ai făcut părtaş moştenirii 
sfinţilor în lumină! Umblu şi astăzi 
în gloria Ta, în puterea Ta şi în 
stăpânirea Ta, arătând minunile 
Tale şi manifestând în jurul meu 
virtuţile, perfecţiunile şi excelenţa 
lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin.  

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dacă I-ai dat inima ta Domnului ca să fii născut 
din nou, există o sfinţire pe care Duhul lui 

Dumnezeu o face în viaţa ta, folosind Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a elimina „gunoiul” din ea. El îţi curăţă 
mintea, pentru că, în pofida faptului că duhul tău este 
născut din nou şi este viu pentru Dumnezeu, mintea ta 
încă are nevoie să fie înnoită: „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 desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea 
Fidela).

Dacă mintea ta nu este înnoită şi sfinţită de 
adevărul lui Dumnezeu, uneori poţi alege raţionamente 
greşite, pe care apoi să le pui în practică. Acest fenomen 
are loc pentru că imaginile, cuvintele, ideile şi imaginaţia 
carnală care se găseau în mintea ta înainte să te naşti 
din nou nu pleacă automat! Trebuie să le înlocuieşti 
cu gândurile şi cuvintele sfinte ale lui Dumnezeu, şi 
cu manifestarea Împărăţiei Sale. Cuvântul Său este 
purificatorul divin. În Ioan 15:3, Isus a spus: „Acum 
sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am 
spus.” Apoi, în Ioan 17:17, El a mai zis: „Sfinţeşte-i prin 
adevărul Tău; Cuvântul Tău este adevărul.”

Cuvântul lui Dumnezeu scoate murdăria din 

După ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin 
sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea 

cu sângele lui Isus Cristos: Harul şi pacea să vă fie 
înmulţite (1 Petru 1:2).

Sfinţiţi prin Adevăr

MARȚI
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Note

inima unui om şi o înlocuieşte 
cu neprihănirea lui Dumnezeu. 
El şterge frica şi o înlocuieşte cu 
credinţă. Coloseni 3:16 spune 
astfel: „Cuvântul lui Cristos să 
locuiască din belşug în voi, în toată 
înţelepciunea.” Doar Cuvântul 
lui Dumnezeu te poate scăpa de 
dorul de a păcătui, de dorinţa 
de a alege greşit, de tendinţa 
de a merge pe calea lumii, de 
reacţiile de dinaintea naşterii din 
nou. De aceea, curăţeşte-te prin 
Cuvânt şi rămâi pur în El astăzi şi 
întotdeauna.

Ioan 12:20-50
2 Împăraţi 18-19

Marcu 13:1-11
Numeri 29

Psalmul 119:9; Ioan 15:3; 
Ioan 17:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
sfinţirea mea lucrată de Duhul 
Sfânt. Pe măsură ce îmi focalizez 
atenţia asupra Cuvântului Tău, 
acesta îmi curăţă şi îmi sfinţeşte 
duhul, eliminând tot ce nu este în 
concordanţă cu voia Ta desăvârşită, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În versetul de mai sus, Pavel se adresează 
„fraţilor” – creştinilor – nu oamenilor din 

lume! El îi îndeamnă pe fiecare să îşi predea trupul lui 
Dumnezeu. Trebuie să realizezi că, dacă ai fost născut din 
nou, ai fost cumpărat cu un preţ. Trupul tău Îi aparţine 
lui Dumnezeu; El te-a făcut doar un administrator al lui; 
tu te ocupi de trupul tău, dar el este de fapt proprietatea 
lui Dumnezeu: „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. 
Proslăviţi-L dar pe Dumnezeu, în trupul şi în duhul 
vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:20).

Nu dărui trupul tău păcatului. Nu da trupul tău 
răutăţii. Nu ceda trupul tău poftei sau diavolului, pentru 
lucrările lui. Nu da trupul tău bolii; ci dă-l Domnului. 
Dă-I Lui dreptul de a decide ce se întâmplă cu trupul 
tău. Spune: „Doamne Isuse, Ţi-am dat Ţie trupul 
meu; manifestă-Te în el!” Dacă Îi spui aceste vorbe cu 
sinceritate, vei fi uimit de ce se va întâmpla în viaţa ta; 
slava Sa se va revela în tine!

Îmi aduc aminte de o întâmplare despre care am 
citit cu mulţi ani în urmă. Era vorba despre un creştin 
minunat care călătorea cu trenul împreună cu alţi doi 
oameni. Cei doi călători doreau să joace un joc, însă era 
nevoie de trei oameni pentru a-l juca, aşa că l-au abordat 

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui 
Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, 
sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea 

voastră o slujbă duhovnicească (Romani 12:1).

Predă-I Domnului trupul tău

MIERCURI
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Note

pe creştinul nostru. „Oh, mi-ar 
plăcea foarte mult să joc acest joc 
cu voi, însă nu am venit cu mâinile 
mele,” le-a răspuns creştinul. Cei 
doi cetăţeni au rămas uimiţi. Îi 
puteau vedea foarte clar mâinile, 
în modul în care le ţinea, aşa că 
i-au zis: „Acestea sunt mâinile de 
care ai nevoie,” arătând spre ele.

Creştinul le-a răspuns: „Oh, 
îmi pare rău, acestea nu sunt 
mâinile mele! Ele Îi aparţin lui Isus 
şi sunt folosite doar spre slava 
Lui. De aceea v-am spus că nu am 
mâinile mele cu mine.” Apoi le-a 
explicat Evanghelia şi amândoi şi-
au predat viaţa lui Isus. Cuvântul 
lui Dumnezeu i-a dat înţelepciunea 
de a gândi aşa şi de a folosi ocazia 
pentru a câştiga suflete şi a-L 
onora pe Domnul. Aşa trebuie să 
ne comportăm şi noi.

Ioan 13:1-30
2 Împăraţi 20-22

Marcu 13:12-23
Numeri 30

1 Samuel 12:24; 
1 Corinteni 6:19-20

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru privilegiul de a-ţi aduce 
trupul meu ca o jertfă vie, sfântă 
şi plăcută Ţie. Refuz să-mi predau 
trupul păcatului, răutăţii, poftei, 
bolii, sau diavolului. Trupul meu 
Îţi aparţine; neprihănirea Ta este 
manifestată prin el, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Poate sunt lucruri care te atrag în lume, lucruri 
care încearcă să îţi capteze atenţia şi să te 

distragă de la a-L urma pe Domnul, însă Biblia spune: „Nu 
te conforma lumii acesteia!” Cu toate că eşti în lume, nu 
eşti din lume; tu eşti diferit. De aceea, trăieşte drept. Nu 
lăsa nimic din lume să te atragă, deoarece creştinismul 
este o chemare la neprihănire. Iar motivul pentru care 
poţi trăi în neprihănire este acela că Dumnezeu te-a 
făcut neprihănit. El ţi-a dat neprihănirea în dar (Romani 
5:17). Trăirea dreaptă este un produs al neprihănirii.

Unii creştini vor ca slava lui Dumnezeu să 
se manifeste în viaţa lor, dar nu vor să trăiască în 
conformitate cu Cuvântul. Nu merge aşa; trebuie să îţi 
„duci până la capăt” mântuirea (Filipeni 2:12). Trebuie 
să trăieşti neprihănirea Lui; trebuie să acţionezi în 
conformitate cu natura ta neprihănită, iar Cuvântul lui 
Dumnezeu este lumina de care ai nevoie.

Rugăciunea Duhului Sfânt prin apostolul Pavel din 
Filipeni 1:9-11 ne dezvăluie inima Tatălui: cum doreşte 
El să trăim. El a zis: „Şi mă rog ca dragostea voastră să 
crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca 
să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi, şi 
să nu vă poticniţi, până în ziua venirii lui Cristos, plini 
de roadele neprihănirii, prin Isus Cristos, spre slava 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 desăvârşită 

(Romani 12:2, versiunea Fidela).

Creştinismul: o chemare la 
neprihănire

JOI

28



Note

lauda lui Dumnezeu.” El doreşte 
ca viaţa ta să fie manifestarea 
neprihănirii lui Dumnezeu.

Nu trebuie să trăieşti ca aceia 
care nu L-au cunoscut niciodată pe 
Domnul. Trăieşte după Cuvânt. Noi 
suntem împlinitori ai Cuvântului 
(Iacov 1:22); noi producem roade 
ale neprihănirii. Cum îţi poţi ridica 
mâinile confortabil în închinare 
spunând: „Te iubesc, Doamne” 
şi să nu Îi împlineşti Cuvântul? 
Dovada dragostei tale pentru El 
este aceea că împlineşti Cuvântul 
Său. El a zis: „Dacă Mă iubiţi, veţi 
păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15).

 Dovedeşte dragostea ta 
pentru El prin faptul că trăieşti 
pentru El şi împlineşti Cuvântul 
Său. Manifestă caracterul, viaţa şi 
neprihănirea Lui. Trăieşte pentru 
slava Lui!

Ioan 13:31-14:14
2 Împăraţi 23-25

Marcu 13:24-37
Numeri 31

1 Ioan 3:10; 
1 Ioan 5:2-3

| Rugăciune
Viaţa mea este o manifestare a 
neprihănirii lui Dumnezeu. Eu 
trăiesc pentru a manifesta viaţa şi 
caracterul lui Cristos. Şi astăzi gloria 
lui Dumnezeu este revelată în şi 
prin mine, pe măsură ce trăiesc în 
şi prin Cuvântul Său, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Conferinţa Internaţională a Liderilor de Celulă 

ICLC 2015 
Conferinţa internaţională a liderilor de celulă este 
acea conferinţă specială care marchează sfârşitul 
unui an de lucrare ca lider de celulă şi începutul unui 
an nou în calendarul naţiunii BLW. Liderii de celulă din 
toată lumea se adună la această conferinţă ca să fie 
inspiraţi şi reaprinşi de omul lui Dumnezeu, Pastorul 
Chris, pentru şi mai multă productivitate.

Din 18 până pe 21 Iunie, 2015, lideri de celulă 
din toată lumea se vor întâlni în prestigioasa sală 
LoveWorld Convocation Arena în Lagos, Nigeria, 
pentru Conferinţa internaţională a liderilor de celulă 
(ICLC) 2015.

Întâlnirile pline de putere vor avea loc timp de patru 
zile şi îi vor echipa pe toţi participanţii pentru a fi 
mai eficienţi în propagarea Evangheliei lui Cristos, şi 
vor stârni în ei o nouă pasiune pentru câştigarea de 
suflete.

Începe să-ţi faci planuri de participare!
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Atunci când ai primit Cuvântul lui Dumnezeu în 
duhul tău pentru mântuire, Cuvântul şi-a stabilit 

reşedinţa în tine, iar slava sa a venit în duhul tău. Pe măsură ce 
studiezi şi meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu, această 
slavă creşte peste viaţa ta. Fiecare copil al lui Dumnezeu are 
o măsură a slavei Cuvântului lui Dumnezeu, însă rămâne la 
latitudinea ta să manifeşti această slavă înaintea lumii, trăind 
şi umblând în ea în fiecare zi. Aşadar, trebuie să laşi Cuvântul 
lui Dumnezeu să locuiască din belşug în tine (Coloseni 3:16), 
pentru că slava Lui este în Cuvântul Său.

Ceea ce citim în versetul tematic ne aduce la cunoştinţă 
faptul că noua creaţie în Cristos este înnoită, împrospătată, 
împodobită şi străluceşte tot mai mult prin cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul „cunoaştere” vine din 
grecescul „epignosis,” care denotă o cunoaştere deplină, 
absolută; astfel, cu cât ai o mai bună cunoaştere a Cuvântului 
lui Dumnezeu, cu atât creşte slava Lui în viaţa ta! Dintr-o dată 
vei realiza că ungerea care este peste viaţa ta şi harul Lui în 
tine au crescut; la fel vei vedea că şi eficienţa ta a crescut.

Coloseni 3:16, în versiunea Amplificată, spune astfel: 
„Cuvântul lui [rostit de] Cristos (Mesia) să îşi aibă căminul 
[în inimile şi în minţile voastre] şi să locuiască din belşug 
[în toată bogăţia lui] în voi, pe măsură ce vă învăţaţi, 
vă sfătuiţi şi vă antrenaţi unii pe alţii în toată inspiraţia, 

Şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou [eul spiritual], care este [în 
mod continuu] înnoit şi remodelat în [deplină şi desăvârşită 
cunoaştere] în cunoaştere după chipul (asemănarea) Celui 

ce l-a creat (Coloseni 3:10, versiunea Amplificată).

Intensificarea gloriei Lui 
în viaţa ta

VINERI
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Note

inteligenţa şi înţelepciunea [în 
lucruri spirituale şi atunci când 
cântaţi] psalmi, cântări de laudă şi 
cântări duhovniceşti, compunându-I 
melodii lui Dumnezeu cu har [harul 
Său] în inimile voastre.” Aceasta 
înseamnă că trebuie să ai Cuvântul 
din abundenţă în duhul tău. Când 
studiezi Cuvântul, meditează asupra 
lui şi permite-i să îţi dea o mentalitate 
nouă! Îţi va face viaţa mult mai 
glorioasă.

Tu porţi slava lui Dumnezeu 
în duhul tău, însă o poţi dezvolta; 
poate fi mai puternică şi poate 
produce rezultate mai mari, pe 
măsură ce cunoştinţa ta asupra 
Cuvântului creşte: „Harul şi pacea să 
vă fie înmulţite prin cunoştinţa lui 
Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus 
Cristos” (2 Petru 1:2).

Ioan 14:15-31
1 Cronici 1-2

Marcu 14:1-11
Numeri 32

2 Corinteni 3:9;
2 Corinteni 3:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
bucuria şi pentru beneficiile 
studierii Cuvântului Tău şi meditării 
asupra sa. Gloria Cuvântului se 
manifestă în viaţa mea, pe măsură 
ce mă transformă şi face ca pacea 
Ta şi harul Tău să se înmulţească 
pentru mine, aducându-mi favoare 
şi binecuvântări, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu te-a ales pentru mântuire prin 
sfinţirea Duhului şi prin credinţa în adevăr. 

Acest lucru este uimitor. El te-a ales pentru mântuire, 
însă acea mântuire poate funcţiona pentru tine doar prin 
doi factori: primul este Duhul Sfânt, care te sfinţeşte, iar 
al doilea eşti tu, care crezi adevărul! Dacă nu credeai 
adevărul – Evanghelia – El nu ar fi putut să împlinească 
mântuirea ta. Aşadar, Duhul Sfânt te pune deoparte (te 
consacră) ca să crezi adevărul; este parte din lucrarea 
Lui glorioasă în viaţa ta, pentru că este nevoie de harul 
lui Dumnezeu ca să crezi adevărul.

Există oameni care cred doar minciuni, ca şi cum 
ar fi programaţi astfel; ei sunt întotdeauna în conflict 
cu adevărul. Însă nu este minunat să ştii că ai fost ales 
să crezi adevărul? Când iei contact cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, cum se întâmplă în fiecare zi prin devoţional, 
de exemplu, inima ta este pregătită pentru el; îl primeşti 
cu bucurie, pentru că ai fost ales şi ai abilitatea de a 
crede adevărul.

Cel mai frumos lucru în legătură cu adevărul 
lui Dumnezeu este că întotdeauna ridică, întăreşte 
şi protejează. Adevărul Lui nu înşeală niciodată; mai 

Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să Îi 
mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la 
început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea 
Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v-a chemat El, 
prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului 

nostru Isus Cristos (2 Tesaloniceni 2:13-14).

Aleşi să credem Adevărul

SÂMBĂTĂ
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Note

mult, nu este greu de recunoscut; 
este exprimat în dragostea Lui şi 
este întotdeauna inconfundabil. 
Aleluia!

Domnul Isus, în rugăciunea 
Sa către Tatăl din Ioan 17:17 a 
spus: „Sfinţeşte-i prin adevărul 
Tău; Cuvântul Tău este adevărul.” 
Cuvântul lui Dumnezeu este 
adevărul; şi adevăr înseamnă 
realitate. Tu ai fost sfinţit de Duhul 
Sfânt ca să cunoşti, să crezi şi să 
umbli în realitatea Împărăţiei 
noastre cereşti. Să ne aducem 
aminte de cuvintele Domnului: 
„... Căci vouă v-a fost dat să 
cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui 
Dumnezeu...” (Luca 8:10).

Ioan 15:1-17
1 Cronici 3-4

Marcu 14:12-21
Numeri 33

Ioan 1:14;
Iacov 1:18

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru că m-ai ales să cunosc 
şi să cred adevărul şi să umblu 
în realitatea moştenirii mele 
cereşti. Cuvântul Tău mă ridică, 
mă întăreşte, mă protejează şi mă 
conduce şi astăzi, pe măsură ce îi 
dau atenţia cuvenită! Îţi mulţumesc 
pentru manifestarea gloriei Tale 
în mine în timp ce trăiesc după 
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



Fiecare creştin are nevoie să cunoască şi să 
înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus: 

„Vă rătăciţi, pentru că nu cunoaşteţi Scripturile.” Dacă 
nu cunoşti Scripturile, vei greşi; te vei rătăci, şi acesta 
este motivul pentru care trebuie să studiezi Cuvântul şi 
să meditezi asupra lui în fiecare zi. Nu este îndeajuns să 
te bazezi doar pe Cuvântul Domnului pe care Îl auzi şi Îl 
studiezi atunci când mergi la biserică duminica; ai nevoie 
de Cuvântul Lui în fiecare zi.

În Vechiul Testament, Dumnezeu le-a dat israeliţilor 
mană din cer şi le-a spus că nu se pot baza pe mana de ieri 
pentru astăzi. Acest lucru este foarte important, pentru că 
Isus a spus: „Eu sunt Pâinea Vieţii” (Ioan 6:48). Astfel, Isus era 
mana aceea pe care au mâncat-o în Vechiul Testament, dar ei 
nu ştiau acest lucru. El este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat.

Cuvântul lui Dumnezeu este hrana lui Dumnezeu 
pentru duhul uman, iar tu ai nevoie de El în fiecare zi. El 
ne-a spus şi să medităm asupra Cuvântului. Acum, când 
i-a vorbit lui Iosua şi i-a dat instrucţiuni, i-a spus astfel: 
„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura 
ta, cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce 
este scris în ea...” (Iosua 1:8). Aşadar, nu te poţi baza pe 
experienţa ta umană privind Cuvântul lui Dumnezeu ca 
să trăieşti o viaţă sănătoasă de creştin. Trebuie să cunoşti 
Scripturile. În Evrei 10:22, Biblia spune: „Să ne apropiem cu 

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu 
cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” 

(Matei 22:29).

Ai nevoie zilnic de Cuvântul Lui

DUMINICĂ
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o inimă curată, cu credinţă deplină, 
cu inimile stropite şi curăţate de un 
cuget rău şi cu tot trupul spălat cu 
o apă curată.” Înseamnă că acest 
Cuvânt al lui Dumnezeu îţi afectează 
duhul; îţi afectează sufletul şi trupul. 
Cuvântul Lui lucrează în toate cele 
trei dimensiuni ale vieţii tale! Este 
oglinda lui Dumnezeu; este agentul 
Lui de transformare prin care eşti 
transfigurat din slavă în slavă.

Cu cât priveşti mai mult în 
oglinda lui Dumnezeu, cu atât este 
mai mare intensitatea slavei Sale în 
viaţa ta. Cuvântul lui Dumnezeu îţi 
înnoieşte gândirea (Romani 12:2) şi 
îţi menţine trupul în sănătate fizică, 
păstrându-te imun în faţa bolii şi a 
infirmităţii (Proverbe 4:20-22). Prin 
urmare, fă un efort deliberat de a-ţi 
înnoi viaţa în fiecare zi prin Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Ioan 15:18-16:16
1 Cronici 5-6

Marcu 14:22-31
Numeri 34

Ioan 5:39; 
Iacov 1:25

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată drag, pentru 
impactul Cuvântului Tău în duhul 
meu, în sufletul meu şi în trupul 
meu! Pe măsură ce mă dedic 
Cuvântului Tău, sunt transformat, 
iar slava Ta creşte în duhul meu 
şi se reflectă în exterior. Având 
Cuvântul Tău în inima mea şi în gura 
mea, viaţa mea este programată în 
mod divin pentru succes şi realizări 
marcante, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



RUGĂCIUNE 
PENTRU MÂNTUIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DESPRE  AUTOR

Pentru mai multe informații despre 

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

Vizitaţi site-ul 
www.rhapsodyofrealities.org

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

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

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

„Inspiraţi să începem programul TV al Rapsodiei”

„Soţia mea şi cu mine am fost inspiraţi să începem programul TV al 
Rapsodiei ca rezultat al impactului pe care acest înger mesager îl are 
în vieţile noastre. Împreună suntem gazdele programului pe Gospel 
Vision TV, care este vizionat de peste 100.000 de telespectatori în Sri 
Lanka şi poate fi vizionat şi pe internet. Programele sunt bilingve şi sunt 
prezentate atât în engleză, cât şi în limba sinhala. Suntem recunoscători 
pentru oportunitatea de a răspândi mesajul omului lui Dumnezeu, care 
ne-a schimbat viaţa şi lucrarea.”  ̶  Pastor Roshan W.; Sri Lanka

„Rapsodia Realităţilor: Manualul pentru a aduce ploaia!”

„La un moment dat mă confruntam cu probleme în viaţa mea. Simţeam 
că locuiesc într-un loc secetos, până când am luat contact cu Rapsodia 
Realităţilor. Soţia mea şi cu mine am devorat-o în fiecare zi şi, după 
puţin timp, lucrurile s-au schimbat. În loc de secetă, au venit ploi de 
binecuvântare. După mulţi ani, Domnul ne-a binecuvântat cu locuri de 
muncă bune şi cu copii frumoşi. După experienţa pe care am avu-o cu 
Rapsodia Realităţilor, sunt convins că este manualul pentru a aduce 
ploaia.”   ̶  Dr. Patrick E.; Nigeria

Energizat pentru lucrare prin îngerul mesager!

“Eram în studio, înregistrând Rapsodia Realităţilor pentru radio. După 
prima oră de înregistrare, m-am simţit obosit şi voiam să mă opresc, 
când am citit unul dintre articole care spunea: „Trebuie să ne ducem 
însărcinările la bun sfârşit cu excelenţă.” Această frază mi-a captat 
atenţia şi am simţit puternic prezenţa Duhului Sfânt. Diavolul mi-a 
amintit cât de obosit eram, însă Cuvântul a biruit. După sesiunea de 
înregistrare, am plâns împreună cu operatorul de radio şi ne-am rugat 
fierbinte pentru răspândirea devoţionalului în Argentina.   ̶  Daniel B.; 
Mendoza
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PRAYING THE RIGHT WAY

THE POWER OF TONGUES
THE GATES OF ZION
JOIN THIS CHARIOT

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

NONE OF THESE DISEASES

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

NOW THAT YOU ARE BORN AGAIN
THE HOLY SPIRIT AND YOU

THE OIL AND THE MANTLE

HOW TO RECEIVE A MIRACLE AND RETAIN IT

YOUR RIGHTS IN CHRIST

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

RHAPSODY OF REALITIES TOPICAL COMPENDIUM (VOL 1 & 2)

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













































PROPHECY:  UNDERSTANDING THE  POWER THAT CONTROLS 
YOUR FUTURE



HOW TO MAKE YOUR FAITH WORK

THE SEVEN SPIRITS OF GOD

Vestind Evanghelia și edificând sfinții cu excelență și claritate.

LOVEWORLD 
Cărţi disponibile de la editura

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII SUNAŢI:

canada:  
Tel: +1 647-341-9091 

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


