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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 625 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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Înainte ca victoria să se manifeste în mod vizibil, 
trebuie să învingi mai întâi în Duhul. Triumfăm cu 

Dumnezeu în tărâm spiritual înainte de a triumfa înaintea 
oamenilor. Acest lucru ne aminteşte de Iacov, atunci când 
a vrut să se întoarcă în patria sa cu toate lucrurile cu care 
îl binecuvântase Dumnezeu. El şi-a amintit că avea o 
problemă. Îl înşelase pe fratele său cu mai mulţi ani în urmă, 
ceea ce l-a împins să „caute azil” în altă ţară. Iar fratele său, 
Esau, care devenise un om foarte puternic, promisese să se 
răzbune pe el. Aşa că Iacov avea toate motivele să se teamă.  
Când Esau a auzit că Iacov vine acasă, şi-a pregătit armata 
de atac. Iacov ştia că risca să piardă totul, inclusiv viaţa, 
dacă nu făcea nimic pentru a remedia situaţia. Aşadar, el a 
decis să „rezolve” problema cu Dumnezeu. Ştia că trebuia 
să câştige în primul rând înaintea Dumnezeu, pentru a reuşi 
să se împace cu fratele său Esau. Biblia ne spune că Îngerul 
Domnului a apărut în faţa lui Iacov, iar Iacov s-a luptat cu 
Îngerul toată noaptea (Geneza 32:24).

Acum, sunt multe interpretări despre ceea ce s-a 
întâmplat acolo, dar cel mai important lucru din această 
experienţă pe care Iacov a avut-o cu Domnul este lecţia de 
rugăciune: „Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a 
luptat cu el până în revărsatul zorilor” (Geneza 32:24). 
Îngerul a spus: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” 
Dar Iacov a declarat: „Nu Te voi lăsa să pleci, până nu mă 
vei binecuvânta” (Geneza 32:26). Aşa a câştigat Iacov: prin 

Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el 
până în revărsatul zorilor (Geneza 32:24).

JOI
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Învinge mai întâi în Duhul... 



Note

| Rugăciune
Dragă Tată, Tu Ţi-ai arătat măreţia 
Dreptei Tale pentru mine! Dreapta 
Ta mă ridică deasupra oricăror 
circumstanţe şi mă ajută să triumf 
întotdeauna, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Efeseni 6:10-24
Isaia 31-32

rugăciune! Osea 12:3-5 spune: „Încă 
din pântecele mamei l-a apucat 
Iacov pe fratele său de călcâi; şi, în 
puterea lui, s-a luptat cu Dumnezeu. 
S-a luptat cu îngerul şi a fost biruitor, 
a plâns şi s-a rugat de el. Iacov l-a 
întâlnit la Betel şi acolo ne-a vorbit 
Dumnezeu. Domnul este Dumnezeul 
oştirilor, Numele Lui este Domnul.” 
În timpul acestei întâlniri, numele 
lui a fost schimbat în Israel, ceea ce 
a dus la o schimbare completă de 
direcţie în viaţa sa. Îngerul a spus: 
„Numele tău nu va mai fi Iacov, 
ci te vei chema Israel (Cel ce luptă 
cu Dumnezeu), căci ai luptat cu 
Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost 
biruitor” (Geneza 32:28). Observi? 
El a biruit cu Dumnezeu. A birui cu 
Dumnezeu nu înseamnă să-L forţezi 
să facă ceva; nu. Înseamnă să câştigi 
mai întâi în Duhul. Se întâmplă atunci 
când continui să mijloceşti până obţii 
nota de victorie în duhul tău. Când vei 
câştiga întâi în duh, nimic în această 
lume nu îţi va mai sta împotriva.

Ioan 2:12-25
1 Împăraţi 6

1 Corinteni 15:57
STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Să învingi cu Dumnezeu în rugăciune este un 
lucru sacru şi, într-adevăr, este ceea ce ai 

nevoie. Dar vezi tu, dacă vrei să biruieşti cu Dumnezeu 
în rugăciune şi să vezi rezultate, atunci înainte de a 
începe o astfel de rugăciune – fie pentru tine, fie pentru 
altcineva, sau în legătură cu orice altă situaţie, primul 
lucru pe care trebuie să-l faci este să te pocăieşti de 
păcatele tale, în cazul în care nu ai trăit cum trebuie. 

Există diferite tipuri de păcate pe care oamenii le 
comit; de exemplu, păcatul mândriei şi aroganţei; dacă 
nu te pocăieşti, nu poţi birui cu Dumnezeu. Acelaşi lucru 
se aplică pentru orice alt tip de păcat. Nu poţi câştiga 
cu Dumnezeu în rugăciune, pentru că acel păcat va fi în 
inima ta şi, după cum a zis David: „Dacă aş fi cugetat 
lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat 
Domnul” (Psalmul 66:18). 

Isaia a spus: „Nu, mâna Domnului nu este scurtă, 
ca să mântuiască; nici urechea Lui prea tare, ca să 
audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire 
între voi şi Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă 
ascund Faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte” (Isaia 59: 
1-2). Creştinismul este o umblare în neprihănire. Nu poţi 
avea părtăşie cu Dumnezeu umblând în păcatele tale; El 
este un Dumnezeu drept şi Sfânt.

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu 
păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl 

VINERI
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Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu 
m-ar fi ascultat Domnul (Psalmul 66:18). 

Elimină păcatul



Note

un Mijlocitor, pe Isus Cristos, 
Cel neprihănit” (1 Ioan 2:1). Nu 
trebuie să păcătuieşti, dar dacă 
ţi s-a întâmplat, pocăieşte-te 
repede, primeşte iertare şi trăieşte 
drept. 1 Ioan 1:9 spune: „Dacă 
ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de orice 
nelegiuire.” Cuvântul Lui te curăţă; 
îţi sfinţeşte şi îţi purifică inima 
de păcat şi de orice nelegiuire. 
Dedică-te Cuvântului. Cuvântul 
Lui este adevărata lumină care te 
ghidează mereu pe calea dreptăţii.

Filipeni 1:1-30
Isaia 33-34

Ioan 3:1-8
1 Împăraţi 7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi sunt recunoscător 
pentru iubirea Ta. Mi-ai purificat 
inima pentru a umbla în 
neprihănirea Ta. Viaţa mea este 
pentru slava Ta, pentru a-Ţi fi 
plăcut în toate lucrurile, aducând 
roadele neprihănirii, în Numele lui 
Isus. Amin. 

Coloseni 3:5-6; Proverbe 12:28; 
1 Ioan 1:9

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Realizezi că slujirea creştină este o slujire 
spirituală? Împărăţia lui Dumnezeu este o 

Împărăţie spirituală. Domnul Isus a spus: „... Împărăţia 
Mea nu este din lumea aceasta...” (Ioan 18:36). 
În virtutea naşterii din nou, am devenit cetăţeni ai 
acestei Împăraţii spirituale a lui Dumnezeu. Acesta este 
domeniul în care Dumnezeu Se aşteaptă să funcţionezi.

Această lume nu este casa ta permanentă; eşti 
aici doar în calitate de pelerin. Conform Bibliei, vom fi 
în această lume doar pentru un timp, deoarece într-o 
zi, pământul acesta va pieri şi va fi înlocuit cu unul nou 
(Apocalipsa 21:1). Prin urmare, trebuie să te focalizezi 
asupra lucrurilor care contează cu adevărat şi nu asupra 
plăcerilor trecătoare ale lumii de acum. Coloseni 3:2-4 
spune: „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe 
pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă 
cu Cristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Cristos, viaţa 
voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în 
slavă.”

Până când nu vei ajunge la nivelul în care centrul 
vieţii tale să fie Cristos, vei trăi fără împlinire. Nu lăsa 
că altceva să concureze cu dragostea ta pentru Domnul. 
Trebuie să ajungi în acel punct în care dragostea pentru 
Isus şi preocuparea pentru extinderea Împărăţiei Sale să 
fie tot ceea ce contează pentru tine.

Aţintiţi-vă gândurile şi menţineţi-le la ceea ce este 
sus (lucrurile mai înalte), nu la lucrurile care sunt pe 

pământ (Coloseni 3:2, versiunea Amplificată).

SÂMBĂTĂ
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Tu reprezinţi o Împărăţie 

spirituală 



Note

Filipeni 2:1-18
Isaia 35-37

Ioan 3:9-21
1 Împăraţi 8

| Rugăciune
Tată scump, Îţi mulţumesc pentru 
onoarea de a fi un membru vital 
în Împărăţia Ta spirituală. Tot ce 
contează pentru mine este să Te 
iubesc şi să trăiesc pentru Tine. 
Mă dedic extinderii Împărăţiei 
Tale, propovăduind Evanghelia, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Galateni 2:20; 
Filipeni 3:20

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Apostolul Pavel, prin Duhul, ne aminteşte 
cuvintele lui Isus din noaptea în care a fost 

trădat. Observaţi ce spune versetul 26 din pasajul tematic: 
„Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi 
beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până 
va veni El.” Cuvântul subliniat provine din traducerea 
termenului grecesc „kataggellō,” care înseamnă a 
proclama, a declara şi a face cunoscut; a mărturisi! Ori 
de câte ori te împărtăşeşti, proclami, declari şi vesteşti 
moartea Domnului. Care este scopul acestui lucru? 

În primul rând este semnificaţia sângelui Său, 
pe care l-a vărsat pentru noi şi despre care se va vorbi 
întotdeauna. Acesta este sângele care te purifică şi care 
mărturiseşte pentru tine, atunci când ceva nu merge 
bine. 1 Ioan 2:2 spune: „El este jertfa de ispăşire pentru 
păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci 
pentru ale întregii lumi.” Sângele Lui era divin; acesta este 
sângele care ne-a împăcat cu Dumnezeu şi prin care am 
primit viaţa veşnică. Prin sângele Său, am fost îndreptăţiţi 
şi izbăviţi de mânia viitoare (Romani 5:9). Binecuvântat 
să fie Dumnezeu! Când vorbim despre sângele Lui, ne 
referim, de fapt, la moartea Sa. El a făcut un alt testament, 

DUMINICĂ
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Însemnătatea morţii Lui

Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar 
este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul 
acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din 

el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta 
şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până 

va veni El (1 Corinteni 11:25-26).



Note

numit Noul Testament. Şi un 
testament nu intră în vigoare până 
când nu moare testatorul. Aşadar, 
noi vestim moartea Lui, pentru că 
ştim că Dumnezeu L-a înviat din 
morţi, ca noi să trăim. Moartea Lui 
este mărturia testamentului care 
a fost ratificat, prin care am primit 
toate binecuvântările avraamice. 

Rămâi tare în credinţa ta 
în sângele lui Isus. În Cristos am 
obţinut nu doar iertarea păcatelor, 
ci am primit, de asemenea, 
neprihănire prin învierea Lui din 
morţi. Mântuirea a fost acordată pe 
baza sângelui Său vărsat. Credinţa 
noastră în învierea Lui reprezintă 
credinţa şi declaraţia absolută a 
morţii Sale: întrucât dacă nu ar fi 
existat moarte, nu ar fi fost nici 
înviere.

Filipeni 2:19-3:11
Isaia 38-39

Ioan 3:22-36
1 Împăraţi 9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi sunt pe veci 
recunoscător pentru sângele lui Isus 
Cristos, care a fost vărsat pentru 
mine ca să pot fi împăcat cu Tine şi 
să am viaţă veşnică. Sângele Lui mă 
curăţă de orice nelegiuire şi vorbeşte 
lucruri pline de slavă despre mine. De 
fiecare dată când mă împărtăşesc, 
proclam moartea Domnului, care 
m-a adus într-o viaţă divină de 
nesfârşită victorie, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Matei 26:26-28; 
1 Corinteni 10:16

STUDIU SUPLIMENTAR

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



Neprihănirea ta este de la Domnul. La 
aceasta făcea Pavel referire atunci când a 

spus în Filipeni 3:9: „... şi să fiu găsit în El, nu având 
o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea 
care se capătă prin credinţa în Cristos, neprihănirea 
pe care o dă Dumnezeu prin credinţă.” Aşadar, dacă, 
de exemplu, te împotriveşti diavolului şi el spune: „Te 
cunosc; nu eşti neprihănit; nu poţi să mă dai afară,” tot 
ce trebuie să spui este: „Taci diavole! Sunt neprihănirea 
lui Dumnezeu în Isus Cristos! Ieşi, în Numele lui Isus!” 

Cu toate acestea, dacă nu cunoşti acest adevăr, 
diavolul te-ar putea înşela, şi chiar ar putea trece la 
ameninţări, pentru că pur şi simplu tu nu ştii ce ai. 
Trebuie să ştii cine eşti şi ce ai. Eşti neprihănirea lui 
Dumnezeu în Cristos Isus. Pavel a spus: „Nu vreau să 
fiu găsit cu propria mea neprihănire; neprihănirea mea 
nu contează; Vreau neprihănirea Lui!” Aceasta citim de 
fapt în Filipeni 3:9. 

Neprihănirea Lui este cea care contează; şi 
pe acesta o ai şi tu. Slavă lui Dumnezeu! Propria ta 
neprihănire umană, care se bazează pe „perfecţiunea” la 
care poţi tu ajunge, este asemenea unor haine murdare: 
„Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre 

Orice armă care este făurită împotriva ta va da greş 
şi pe orice limbă care se ridică să te judece o vei 

condamna. Aceasta este moştenirea robilor Domnului 
şi îndreptăţirea lor din partea Mea, zice Domnul  

(Isaia 54:17, versiunea NTR).

LUNI
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Neprihănirea noastră vine de 

la El 



Note

bune sunt ca o haină mânjită...” 
(Isaia 64:6). Vezi? Nu ai nevoie 
de propria ta neprihănire; adoptă 
neprihănirea Lui. O! Îi mulţumim 
lui Dumnezeu, pentru neprihănirea 
Lui! El a plătit preţul: „Dacă 
deci, prin greşeala unuia singur, 
moartea a domnit prin el singur, 
cu mult mai mult cei ce primesc, 
în toată plinătatea, harul şi darul 
neprihănirii vor domni în viaţă 
prin acel Unul singur, care este 
Isus Cristos!”(Romani 5:17).

Nu poţi lucra pentru a 
obţine neprihănire; este un dar 
de la Dumnezeu. Fiind născut din 
nou, ai fost îndreptăţit în Cristos 
Isus (Romani 3:24); ai primit 
neprihănirea lui Dumnezeu. Slavă 
Numelui Său în veci!

Filipeni 3:12-4:3
Isaia 40-41

Ioan 4:1-9
1 Împăraţi 10-11

Tit 3:5; 
Efeseni 2:5

| Rugăciune
Dragă Tată, am toată încrederea în 
jertfa lui Isus în locul meu, prin care 
am fost făcut neprihănit. Acum pot 
sta cu îndrăzneală înaintea Ta, în 
dragoste şi în părtăşie, fără vină, 
condamnare sau inferioritate! 
Prin har şi prin darul neprihănirii 
pe care l-am primit, domnesc 
asupra diavolului şi a oricăror 
circumstanţe, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În calitate de creştin, este important pentru 
tine să înţelegi cine eşti cu adevărat. Tu nu eşti 

din lumea aceasta. În lumea actuală sunt mulţi care, 
împotriva conştiinţei lor, vor face orice pentru bani. 
Aceasta se întâmplă sub diferite forme în multe societăţi 
şi poate părea normal, dar este greşit.

Tu eşti diferit. Atunci când alţii aleargă după bani 
şi fac lucruri teribile pentru bani, tu caută înţelepciunea 
lui Dumnezeu: „Primiţi mai degrabă învăţăturile mele 
decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul 
scump” (Proverbe 8:10). Caută înţelepciunea! Nu lăsa 
ca banii să fie motivaţia ta. Banii sunt un instrument. 
Daca tu funcţionezi în înţelepciune divină, banii vor veni 
la tine, deoarece banii răspund la înţelepciune.

Cuvântul spune că „iubirea de bani...,” nu 
„abundenţa lor,” este rădăcina tuturor relelor. Cineva 
poate să fie sărac şi să iubească banii. Cum ştii că iubeşti 
banii? Analizând cât de mult sunt controlate acţiunile 
tale de bani; de dorinţa după ei sau de lipsa lor. Atunci 
când cineva doreşte să facă ceva rău pentru bani, este 
condus de dragostea de bani de care Dumnezeu ne-a 
spus să ne ferim.

Nu fi nedrept în privinţa banilor. Nu opri pentru 
tine plata cuvenită altora. Biblia ne spune că adevărata 

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

şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri  
(1 Timotei 6:10).

Fereşte-te de iubirea de bani

MARȚI
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Note

bunăstare îi va ocoli pe cei ce 
urmăresc banii în loc să caute 
Împărăţia lui Dumnezeu şi 
neprihănirea Lui.  

Păstrează-ţi conştiinţa 
curată. Nu contează ce ai în bancă; 
contează cine eşti în interior. 
Aşa că dezvoltă-ţi consecvent 
personalitatea prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Lucrează la „a fi” şi 
nu la „a avea,” pentru că vei avea 
ceea ce eşti.

Filipeni 4:4-23
Isaia 42-43

Ioan 4:10-18
1 Împăraţi 12

Proverbe 3:13-15; 
Evrei 13:5

| Rugăciune
Tată drag, Tu ai pregătit succes 
pentru cei neprihăniţi şi eşti un scut 
pentru cei cu umblare nevinovată. 
Eu prosper şi reuşesc în toate, 
pentru că Tu eşti cu mine. Sunt 
călăuzit de înţelepciunea Ta, iar 
adevărurile Tale infailibile îmi sunt 
delectare şi meditare! Astfel am 
tot ce îmi trebuie pentru o viaţă 
bucuroasă şi victorioasă, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Trebuie să ştii ceva despre dragostea pentru 
Dumnezeu; ea face din tine un închinător, nu 

doar un cântăreţ. Dumnezeu nu caută „cântăreţi”; El 
caută închinători adevăraţi. Este o mare diferenţă între 
un închinător şi un cântăreţ. Biblia ne dă detalii despre 
cântăreţii din Israel, dar menţionează că David era un 
închinător. 

Unii creştini cred că Dumnezeu i-a făcut „luptători 
în rugăciune” şi ei greşesc, pentru că El caută închinători 
adevăraţi; nu „luptători în rugăciune.” Dacă ei ar deveni 
închinători, ei nu ar mai avea nevoie „să lupte” în 
rugăciune. Împotriva a ce „se luptă” ei în primul rând? 
Împotriva lui Satan? El a fost înfrânt. A lumii? Isus a spus: 
„Eu am biruit lumea”; şi El a făcut-o pentru noi. 

Poate „luptă” împotriva firii pământeşti; dar şi 
aceasta este fără sens, deoarece Galateni 5:24 spune: 
„Cei ce sunt ai lui Cristos Isus, şi-au răstignit firea 
pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” Când 
ştii acest lucru, nu mai ai nevoie „să lupţi” în rugăciune; 
mai degrabă te închini lui Dumnezeu din inima ta – în 
duh şi în adevăr – pentru cine este El şi pentru ceea ce 
a făcut.

Închinarea creează atmosfera pentru atingerea 
divină a Duhului în viaţa ta. El nu ne-a spus să ne 

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii 
adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; 

fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl  
(Ioan 4:23). 

Oferă-I adevărata închinare

MIERCURI
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Note

închinăm Lui pentru a obţine ceva 
de la El, sau pentru ca El să-Şi poată 
lua ceva glorie din aceasta; nu. El 
vrea să ne închinăm Lui deoarece, 
atunci când o facem, ochii noştri 
spirituali se deschid să privească 
gloria Lui. În acel moment, uiţi de 
tine, pentru că El este Singurul care 
contează. Gloria Lui îţi acoperă 
întreaga fiinţă şi eşti transformat 
în prezenţa Lui şi ridicat la alt nivel! 
Lumea pare că se topeşte; tot ceea 
ce vezi este Domnul, pe măsură 
ce eşti absorbit în dragostea Lui. 
Aşa că oferă-I închinare adevărată 
astăzi şi umblă în Cuvântul Lui, în 
victorie continuă.

Coloseni 1:1-23
Isaia 44-45

Ioan 4:19-29
1 Împăraţi 13

Filipeni 3:3; Evrei 13:15; 
Psalmul 29:2

| Rugăciune
Dragă Tată, Tu mi-ai făcut viaţa 
atât de frumoasă! M-ai încununat 
cu slava Ta şi m-ai umplut de 
înţelepciunea, neprihănirea şi 
îndurările Tale. De aceea, Doamne, 
Ţie mă închin, pentru că doar Tu 
eşti Dumnezeu. Eşti înălţat mai 
presus de ceruri, iar gloria Ta este 
peste viaţa mea şi este descoperită 
pe tot pământul. Toată onoarea, 
maiestatea şi puterea Ţi se cuvin 
acum şi în veci, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Celebrând 15 ani de impact în 
toată lumea!

Fără îndoială, Rapsodia Realităţilor este devoţionalul 
numărul unu în lume! Disponibil în prezent în 614 limbi 
şi distribuit în toate naţiunile şi teritoriile locuite, acest 
înger mesager are un impact fenomenal asupra întregii 
lumi prin Evanghelia lui Isus Cristos. 

Dragul nostru partener, pentru a celebra al 15-lea an 
sub tipar, ţi-am pus la dispoziţie versiunea electronică a 
devoţionalului, pentru a le-o distribui prietenilor tăi care 
au nevoie de mântuire sau de învăţătura Cuvântului lui 
Dumnezeu pentru a trăi o viaţă de victorie neîntreruptă.  

Aşadar, cunoşti astfel de oameni? 

Trimite-ne numele şi adresa lor de email şi le vom 
trimite o ediţie aniversară a Rapsodiei Realităţilor. Poţi 
să ne trimiţi email la următoarele adrese: partners@
rhapsodyofrealities.org sau rorglobalcumulative@
loveworld360.com.

Aceasta este o ocazie perfectă de evanghelizare pe 
care nu-ţi poţi permite s-o ratezi! Profită de distribuirea 
gratuită aniversară a Rapsodiei Realităţilor numită „Al 
15-lea an sub tipar” şi câştigă-ţi prietenii şi apropiaţii 
care au nevoie de Evanghelie!

Al 15-lea
an sub tipar!
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În creştinism, noi nu ne aflăm într-un club sau 
într-o frăţie socială, ci aparţinem unei familii spirituale a 
lui Dumnezeu, în care trebuie să fim activi. Unii creştini 
au intrat în probleme serioase în viaţa lor pentru că au 
ignorat acest adevăr. Atunci când Satan caută să atace 
un creştin, în primul rând îl atrage în afara familiei lui 
Dumnezeu; îl izolează pentru a-l face vulnerabil. Aceasta 
este o strategie pe termen lung a duşmanului. 

Aceasta este şi tactica leului când îşi vânează 
prada. Despre lei se spune că sunt cele mai puternice 
şi feroce animale, dar ei nu sunt nici cele mai mari, nici 
nu sunt cele mai deştepte animale. Când urmăresc o 
cireadă de vite, de exemplu, ei ştiu că nu vor câştiga 
împotriva acelor bivoli imenşi cu coarne lungi şi ascuţite. 
Ce fac atunci? Hărţuiesc cireada în încercarea de a izola 
un exemplar.

O dată ce reuşesc să scoată un animal din cireadă, 
sau să identifice unul care a luat-o pe căi greşite, îşi 
concentrează atacul asupra sa. Leii nu se năpustesc 
asupra întregii turme; aceasta ar fi sinucidere curată. 
Diavolul ştie şi el acest lucru. Lui îi este frică de Biserică 
şi nu atacă toţi credincioşii deodată, ci doar pe cel care 
s-a rătăcit sau s-a izolat de familia spirituală, de zidul 
protector al Bisericii.

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă 
duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe 

duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos 
(1 Petru 2:5).

Nu te izola

JOI
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Note

De aceea trebuie să iei 
foarte serios întâlnirile bisericii şi 
părtăşia cu credincioşii. Acestea 
ne oferă posibilitatea de a ne întări 
în prezenţa Domnului. Pe măsură 
ce ai părtăşie cu alţi credincioşi 
care cred Cuvântul ca şi tine, eşti 
fortificat.

Rămâi în Biserică; rămâi în 
părtăşie cu oamenii lui Dumnezeu. 
Nu este nici unul dintre noi care 
să nu aibă nevoie de celălalt. 
Avem nevoie unul de celălalt. 
Versetul nostru tematic spune că 
suntem zidiţi de Dumnezeu ca o 
casă duhovnicească. Nu vorbeşte 
despre o casă fizică; se referă 
la viaţa noastră ca oameni ai lui 
Dumnezeu. Tu faci parte dintr-o 
familie spirituală; să nu te izolezi 
niciodată!

Coloseni 1:24-2:5
Isaia 46-47

Ioan 4:30-42
1 Împăraţi 14

Evrei 10:25; 
Efeseni 2:19

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
m-ai făcut membru în familia 
Ta spirituală, unde sunt învăţat 
Cuvântul Tău, sunt antrenat în 
neprihănire şi întărit să înving 
orice provocări ale vieţii. Trăiesc 
triumfător astăzi şi întotdeauna, 
desăvârşit de Cuvântul Tău şi de 
Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Lupta credinţei este singura luptă justificată pe 
care o poate lupta un credincios; şi nu este o 

luptă împotriva unor oameni. Aşa că nu te lupta şi nu intra 
niciodată într-un conflict – cu nimeni, pentru nimic. Lupta 
împotriva oamenilor este o luptă greşită. Uneori poate 
părea că „lupţi” pentru ceva sau pentru o cauză, însă ar 
trebui să ceri îndrumarea Domnului.

De exemplu, regele Ahab era gata să lupte din greu 
pentru redobândirea unui pământ despre care el credea că 
îi aparţine de drept, şi i-a cerut lui Iosafat, regele lui Iuda, să 
meargă cu el la luptă. Însă Iosafat a răspuns cu înţelepciune 
şi a spus: „... Întreabă, te rog, mai întâi Cuvântul Domnului.”

Când crezi că ai fost victima unei escrocherii sau 
înşelăciuni a unui frate sau a unei surori, aminteşte-ţi 
Scriptura când te vei hotărî să rezolvi situaţia. În 1 Corinteni 
6:7, Biblia spune: „Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi 
este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai bine 
să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba?” 
Alege viaţa superioară; nu te lupta cu oamenii. Ca şi Ahab, 
mulţi oameni luptă astăzi pentru tot felul de lucruri de 
tipul „Ramot-Ghiladului” de odinioară, fără să Îl asculte pe 
Domnul. Tu nu funcţiona astfel. 

Ahab, regele lui Israel, l-a întrebat pe Iehoşafat, regele lui 
Iuda: „Vrei să mergi cu mine împotriva Ramot-Ghiladului?” 
„Eu şi cu tine vom fi una, iar poporul meu ca poporul tău,” 

i-a răspuns Iehoşafat. „Vin şi eu cu tine la război.” Însă 
Iehoşafat i-a mai zis regelui lui Israel: „Întreabă, te rog, mai 
întâi Cuvântul Domnului” (2 Cronici 18:3-4, versiunea NTR).

Nu lupta singur

VINERI
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Note

Domnul te-a aşezat deja 
pe Stânca Veacurilor care este 
Isus Cristos şi orice armă făurită 
împotriva ta nu poate avea putere. 
Nu contează cine este împotriva ta; 
ei nu îţi pot lua ce ţi-a dat Dumnezeu. 
Tu nu eşti ca toţi ceilalţi. Tu eşti diferit 
şi nu poţi fi dezavantajat niciodată 
(Romani 8:28).

Gândeşte-te la Avraam: când 
s-a confruntat cu o disensiune ce 
putea degenera într-o serioasă 
ceartă cu Lot, nepotul lui, cu privire 
la pământ, el a rezolvat-o fără nici o 
dispută. Avraam, având o conştiinţă 
cerească, i-a spus nepotului său: „... 
Te rog, să nu fie ceartă între mine şi 
tine şi între păzitorii mei şi păzitorii 
tăi, căci suntem fraţi” (Geneza 13:8). 
Aşa vorbesc oamenii cereşti. Ei nu se 
gândesc că ar putea fi dezavantajaţi. În 
acest mod ar trebui să gândeşti şi tu, şi 
când o vei face, nu va mai fi nevoie să 
te lupţi cu nimeni pentru nimic.

Coloseni 2:6-23
Isaia 48-49

Ioan 4:43-54
1 Împăraţi 15

Galateni 5:19-21; 
Romani 12:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău şi pentru Duhul Sfânt 
prin care sunt călăuzit întotdeauna 
pe calea adevărului şi a voii Tale 
desăvârşite. Sunt încredinţat că 
dorinţele mele se împlinesc, pentru 
că sunt în concordanţă cu voia Ta şi 
toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele meu, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să 
înţeleagă următorul lucru: nu toţi ne aflăm 

la acelaşi nivel, în acelaşi timp. La un moment dat, s-ar 
putea ca unii oameni să îşi permită anumite lucruri 
pe care tu nu ţi le poţi permite în acel punct al vieţii 
tale. Nu trebuie să te lupţi cu tine însuţi şi să încerci din 
răsputeri să obţii acele lucruri. Adoptă un stil de viaţă 
simplu. Nu te suprasolicita să faci unele lucruri care 
chiar te depăşesc în prezent, doar pentru că vrei să te 
identifici cu un anumit grup.

De exemplu, unii oameni îşi vor copiii în anumite 
şcoli doar pentru că vor să fie în rând cu cei mai înstăriţi 
decât ei; în acelaşi timp însă, s-ar putea ca ei să nu îşi 
poată permită taxele şcolii în acel moment. Se supun 
de bună voie unei presiuni care nu este necesară, 
zbătându-se să reziste, doar pentru a fi ca altcineva. Nu 
te întinde prea mult din punct de vedere financiar, doar 
ca să faci lucruri pe care nu ar trebui să le faci acum. Nu 
este înţelept. Nu te supune unor astfel de presiuni. Fă-ţi 
viaţa mai uşoară.

Dacă vrei să îţi măsori viaţa comparându-te cu 
alţii, ai putea deveni frustrat. Urmează îndrumarea 
Duhului lui Dumnezeu. Fiecare lucru are timpul lui; 
lucrurile pe care nu ţi le permiţi astăzi, lasă-le pe data 

Fie comportarea voastră fără lăcomie; fiţi mulţumiţi 
cu cele ce aveţi, fiindcă El a spus: „Niciodată nu te voi 

lăsa, niciodată nu te voi părăsi”  
(Evrei 13:5, versiunea Fidela).

Adoptă un stil de viaţă simplu

SÂMBĂTĂ
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Note

viitoare. Fii mulţumit cu ce ai.
Cuvântul „comportare” din 

versetul tematic înseamnă, de 
fapt, maniera sau modul în care 
trăieşti. Nu duce un stil de viaţă 
extravagant doar pentru că vrei 
ca alţii să creadă că „eşti acolo.” 
Fii modest. Nu pofti la ceva ce 
aparţine altora, pentru că Domnul 
poate face pentru tine orice îi vei 
cere. Aceasta să fie satisfacţia ta. 
Ai credinţă în El; încrede-te în El şi 
viaţa ta va fi glorioasă.

Coloseni 3:1-4:1
Isaia 50-51

Ioan 5:1-9
1 Împăraţi 16

1 Timotei 6:6; Luca 12:15; 
Proverbe 16:18

| Proclamaţie
Binecuvântează-L suflete al meu 
pe Domnul şi nu uita niciuna din 
binefacerile Lui! El m-a încununat 
cu bunătate afectuoasă şi cu 
îndurări tandre şi m-a săturat cu 
bunătăţi! Viaţa mea este liberă 
de orice lupte, pentru că Domnul 
este desfătarea mea! El este tot 
ce doresc, iar eu sunt călăuzit şi 
propulsat de înţelepciunea Sa 
întotdeauna. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cu mai mulţi ani în urmă, malaria era o boală 
mortală înspăimântătoare, întrucât nu avea 

tratament. Dacă cineva se îmbolnăvea de malarie, era 
ca şi condamnat la moarte. Mulţi misionari veniţi din 
Europa în Africa s-au îmbolnăvit şi nu au supravieţuit. 
Dar datorită descoperirii unui tratament, în prezent, 
diagnosticul de malarie nu mai este temut, întrucât 
boala nu mai este mortală. A fost la fel şi în cazul 
tuberculozei: cei infectaţi erau puşi în carantină sau 
izgoniţi din comunitate. Dar de când s-a descoperit 
tratamentul pentru tuberculoză, teama a dispărut.

Omul se teme de ce nu cunoaşte. Odată ce înţelege 
acel lucru, frica dispare. Misterul este îndepărtat 
după obţinerea cunoştinţelor. La fel se întâmplă şi cu 
credinţa. Când nu înţelegem cum să ne folosim credinţa 
într-o anumită situaţie, devenim sceptici, temători, 
necredincioşi şi ne grăbim să judecăm. Dar după ce 
înţelegem cum funcţionează, confuzia este îndepărtată 
şi misterul dispare.

Singurul lucru pe care trebuie să îl cunoşti este 
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-l putea pune la lucru. 
Odată ce capeţi o înţelegere corectă asupra Cuvântului, 
nimic din această viaţă nu te va mai induce în eroare şi 
nu te va mai pune în încurcătură. Indiferent care ar fi 
problema, ştii că vei ieşi învingător.

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai 
lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda… (Osea 4:6).

Cunoştinţa marchează diferenţa

DUMINICĂ
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Note

Cei care nu cunosc Cuvântul 
sunt cei care se lasă copleşiţi de 
probleme şi învinşi de crizele 
vieţii. Învaţă pentru a cunoaşte 
Cuvântul. Biblia spune: „Atunci 
vom cunoaşte, dacă urmărim a-L 
cunoaşte pe Domnul...” (Osea 6:3, 
versiunea Fidela). Cunoaşterea 
Cuvântului lui Dumnezeu este unul 
dintre cele mai importante lucruri 
pe care le poţi face pentru binele 
tău; aceasta te va promova în 
viaţă şi te va poziţiona în ofensivă, 
împotriva adversarului.

Coloseni 4:2-18
Isaia 52-53

Ioan 5:10-18
1 Împăraţi 17-18

2 Petru 1:2-3; 
Proverbe 11:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
umpli de cunoştinţa Cuvântului Tău 
în toată înţelepciunea şi priceperea 
spirituală. Nimic nu mai este un 
mister pentru mine, pentru că, 
meditând asupra Cuvântului Tău, 
Duhul Sfânt îmi descoperă realităţi 
spirituale şi îmi luminează ochii 
inimii să cunosc şi să îmi însuşesc 
moştenirea pe care o am în Cristos! 
Trăiesc triumfător prin cunoaşterea 
Cuvântului Tău, în Numele lui Isus, 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Gândurile au putere. Gândurile tale emit diferite 
semnale. Ai observat vreodată că atunci când 

te gândeşti la ceva sau la cineva, acea persoană începe să se 
gândească la tine şi câteodată chiar vine la tine? Alte ori te 
gândeşti să suni pe cineva, iar acea persoană se gândeşte că o 
vei suna sau să te sune ea pe tine. Iar uneori începi să te gândeşti 
la un anumit lucru şi, cu toate că nu spui nimic despre el, cineva 
din apropiere începe să se gândească la acelaşi lucru. Dacă ai 
înţelege mecanismele spirituale şi ştiinţifice din spatele acestui 
fenomen, ai fi uimit şi vei fi mai atent cu privire la gândurile 
tale. Nu permite oricărui gând să rămână în mintea ta, întrucât 
acestea pot fi transmise. Noi toţi transmitem gânduri şi uneori 
putem transmite în mediul nostru gânduri care ne pot afecta în 
mod negativ.

De exemplu, camera ta îţi poate reţine gândurile. 
Aminteşte-ţi că toate lucrurile din această viaţă au inteligenţă. 
Lucrurile din camera ta au o memorie a lor; acestea primesc 
informaţii de la tine, şi toate informaţiile provenite de la tine 
pot rămâne în acea cameră. Poate că ai auzit expresia „şi pereţii 
au urechi”; este atât un adevăr literal, un adevăr ştiinţific, 
cât şi un proverb. Aşa că, atunci când permiţi gândurilor să 
rămână în mintea ta, fii foarte atent, deoarece poţi face să 
se întâmple unele lucruri – ceva ce îţi doreşti sau nu să se 

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).

Transmite gândurile potrivite

LUNI
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Note

întâmple. Bineînţeles, lucrurile pe 
care le vei face să se întâmple vor 
fi conforme cu mentalitatea ta – cu 
gândurile tale. Domnul ne spune 
întotdeauna: „Nu vă temeţi!” Ne spune 
acest lucru deoarece, dacă permiţi 
accesul gândurilor de frică, ele te vor 
afecta în mod negativ şi îţi vor afecta 
credinţa; frica va împiedica puterea lui 
Dumnezeu să curgă în direcţia ta. Aşa 
că disciplinează-ţi mintea şi foloseşte-o 
în mod corect. Gândeşte doar fericire 
şi excelenţă. Când gândurile negative 
apar – gânduri de disconfort, frustrare, 
depresie, mânie, lipsă etc., refuză-le! 
Spune: „Nu!” Apoi rosteşte cuvinte 
de credinţă, mulţumire şi laudă la 
adresa Domnului. Îţi poţi folosi mintea 
pentru a aduce lucruri bune în direcţia 
ta şi pentru a preveni materializarea 
gândurilor negative. Citeşte din nou 
versetul tematic şi meditează asupra 
tipului de gânduri pe care ar trebui să 
le ai şi să le transmiţi.

1 Tesaloniceni 
1:1-2:16

Isaia 54-56

Ioan 5:19-27
1 Împăraţi 19

Luca 6:45; Romani 12:2; 
Proverbe 4:23

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul 
Tău care are abilitatea de a produce în mine 
gândurile Tale – gânduri de abundenţă, 
de putere, de succes, de credinţă şi de 
viaţă bună. Pe măsură ce studiez Cuvântul 
Tău şi meditez asupra sa, mintea îmi este 
înnoită, transformată şi poziţionată pentru 
viaţa superioară de glorie şi de victorie 
neîntreruptă, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când îi dai ceva Domnului, nu te gândi că eşti 
în lipsă sau în pierdere; nu umbla condus de 

fire, „calculând” ce îţi rămâne. De exemplu, dacă ai 
zece mii de dolari şi vrei să îi dai Domnului două mii 
de dolari, nu începe să te gândeşti: „Dar nu-mi vor mai 
rămâne decât opt mii de dolari, care s-ar putea să nici 
nu fie suficienţi pentru toate nevoile mele!” Aceasta nu 
este mentalitatea Împărăţiei! Această mentalitate ţi-
ar putea împiedica recolta. Ar trebui să te întrebi: „Ce 
promisiune am în contul acestor două mii de dolari pe 
care urmează să îi dau?”

Ai putea avea seceriş de treizeci de ori, de şaizeci 
de ori sau chiar de o sută de ori mai mare! Aşa că ar 
trebui să te gândeşti la recoltă. Dacă ai avea zece mii şi 
i-ai da Domnului două mii, un seceriş de treizeci de ori 
ar fi şaizeci de mii. Împreună cu cele opt mii care ţi-au 
rămas, ar fi şaizeci şi opt de mii! Aceasta ar trebui să 
fie mentalitatea ta. Astfel vei pune în mişcare puterea 
miraculoasă a lui Dumnezeu pentru a obţine un seceriş 
bogat. Este o mentalitate – antrenează-te în ea. Fii 
pozitiv şi ridică-ţi aşteptările când îi dai ceva Domnului.

Este interesant că promisiunea recoltei de treizeci 
de ori este cea mai mică: există recolta de şaizeci de 
ori şi de o sută de ori; alegerea depinde de tine şi de 
credinţa ta. Imaginează-ţi că primeşti înapoi de şaizeci 

O altă parte a căzut în pământ bun: a dat rod, care se 
înălţa şi creştea; şi a adus: una treizeci, alta şaizeci, şi 

alta o sută (Marcu 4:8).

Gândeşte-te la seceriş!

MARȚI
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Note

de ori sămânţa – rezultatul va fi 
de o sută douăzeci şi opt de mii! 
Dar secerişul însutit? Acela va fi de 
două sute opt mii – din cele două 
mii pe care le-ai dat, din zece.

Unii se pot întreba: „Ce fel 
de calcule sunt acestea?” Este 
matematica Împărăţiei! Este un 
mister pentru oamenii din lume, 
însă în Împărăţie, este ceva real 
şi uşor de pus în practică. Aşa că 
data viitoare când Îi dai Domnului 
un dar sau o sămânţă, dăruieşte 
având mentalitatea Împărăţiei, 
ştiind că tu funcţionezi după un 
alt set de reguli. Gândeşte-te la 
promisiunea pe care o ai atunci 
când dăruieşti. În plus, vei primi 
mai mult decât secerişul financiar 
imediat. Domnul face şi alte 
minuni în viaţa ta, dincolo de bani.

1 Tesaloniceni 
2:17-3:13

Isaia 57-58

Ioan 5:28-32
1 Împăraţi 20

2 Corinteni 9:6-8; 
Luca 6:38

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că 
îmi arăţi cum să experimentez 
creştere în toate direcţiile. Am un 
mare seceriş de binecuvântări şi 
de miracole chiar astăzi. Tu m-ai 
umplut cu orice har, ca să pot avea 
întotdeauna, în toate lucrurile, din 
destul, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când copiii lui Israel au ieşit din Egipt, au avut 
asigurată propria lor climatizare. De-a lungul 

călătoriei lor de patruzeci de ani prin deşert, nu au 
fost afectaţi nici de căldură pe timpul zilei, şi nici nu au 
îngheţat noaptea, în ciuda frigului năprasnic. Noaptea 
erau protejaţi de un stâlp de foc, care le ţinea de cald, 
iar ziua era prezent un stâlp de nor, pentru a nu le fi prea 
cald. Era ceva extraordinar!

Duhul Sfânt a făcut posibil acest lucru pentru ei 
şi El face acelaşi lucru şi astăzi, pentru noi. Când ai fost 
născut din nou, ai fost născut în slava lui Dumnezeu, în 
norul spiritual al lui Dumnezeu; acolo trăieşti tu acum.

Biblia spune: „Dacă este cineva în Cristos...” (2 
Corinteni 5:17); acela este locul; este mediul ambiant 
de slavă! Cristos este atât un loc, cât şi o Persoană. În 
El (Cristos), tu ai ajuns la destinaţie; eşti acasă acum! Ai 
bucurie şi satisfacţie din abundenţă. Când tu întâmpini 
provocări, ceilalţi se miră de modul în care treci prin ele 
fără să fii atins. Sunt uimiţi de cum poţi fi fericit, liniştit, 
plin de bucurie şi exuberanţă, lăudându-L pe Domnul 
chiar în mijlocul problemelor. Toate acestea se întâmplă, 
deoarece tu eşti „în Cristos”; este un mediu ambiental 

Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, 
ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp 
de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua 
şi noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea 

poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul 
nopţii (Exod 13:21-22).

Născut în slava Lui

MIERCURI
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Note

unic, în care bucuria ta este 
independentă de circumstanţe. 
Binecuvântat să fie Domnul!

1 Tesaloniceni 
4:1-18

Isaia 59-60

Ioan 5:33-47
1 Împăraţi 21

Neemia 1:2; 
1 Corinteni 10:1-4

| Proclamaţie
Sunt o făptură nouă în Cristos! Sunt 
născut de sus cu viaţa şi natura 
Tatălui. Sunt o reprezentare a lui 
Cristos cel înviat; de aceea trăiesc 
viaţa cerească aici pe pământ. 
Manifest iubirea, bunătatea, 
gloria, perfecţiunile şi harurile Lui 
pretutindeni, saturând lumea de 
gloria Sa! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Rapsodia Realităţilor este acum disponibilă în 625 
limbi, cu scopul declarat de a fi tradusă în 652 de 
limbi până la sfârşitul anului. Fiecare nouă traducere 
înseamnă că mai mulţi oameni au acces la Cuvântul lui 
Dumnezeu, odată cu înlăturarea barierelor lingvistice. 
 
Fie individual, fie în grup, în familie, sau în cadrul 
unei organizaţii, poţi adopta una sau mai multe limbi, 
angajându-te astfel să sponsorizezi distribuirea 
Rapsodiei Realităţilor vorbitorilor acelor limbi. În 
plus, numele tău va fi asociat fiecărei limbi pe care ai 
adoptat-o!

Diverse categorii

Pentru a avea un impact global, iniţiază un parteneriat 
cu Rapsodia Realităţilor într-una din următoarele 
categorii: 

 » LIMBA RAPSODIEI categoria STARTER: 1 – 99 de 
exemplare 

 » LIMBA RAPSODIEI categoria CLASIC: 100 – 199 
de exemplare

 » LIMBA RAPSODIEI categoria PLUS: 200 – 999 de 
exemplare

 » LIMBA RAPSODIEI categoria DUBLU PLUS: 1000 
– 4,999 de exemplare

 » LIMBA RAPSODIEI categoria TRIPLU PLUS: 5,000 
– 9,999 de exemplare

ADOPTA O LIMBĂ



N
O

T
E

NOTE

 » LIMBA RAPSODIEI categoria AVANSAT: peste 
10,000 de exemplare

Fiecare categorie vine cu beneficii atractive, unul 
dintre acestea fiind inscripţionarea numelui tău pe 
peretele de onoare al Rapsodiei Realităţilor pe toată 
durata Expoziţiei IPPC 2015.

Ajută-ne să ducem Rapsodia la cât mai mulţi oameni 
de pe glob în limba lor maternă, adoptând cel puţin o 
limbă de traducere. 

Pentru mai multe informaţii despre intrarea în 
parteneriat, te rugăm să trimiţi un email la una din 
următoarele adrese: rortranslators@loveworld360.
com sau rortranslations@blwinc.org



Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Ieşi din ţara 
ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi 

vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un 
neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume 
mare şi vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:1-2). Şi 
Evrei 11:8 ne spune că: „Prin credinţă Avraam, când a 
fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca 
moştenire, a ascultat şi a plecat...” Avraam L-a ascultat 
pe Dumnezeu şi a moştenit promisiunea!

Promisiunea nu era doar pentru Avraam, ci şi 
pentru sămânţa lui, iar Cristos este acea sămânţă. Dacă 
eşti al lui Cristos, tu eşti sămânţa lui Avraam şi, prin 
urmare, eşti şi moştenitor prin făgăduinţă. Când ai fost 
născut din nou, sămânţa măreţiei a fost semănată în 
tine – în duhul tău. Măreţia este moştenirea ta.

Este aşa cum îi consideră mulţi pe evrei; ei sunt, 
fără discuţie, cel mai prosper popor de pe pământ; 
acesta este un fapt real. Motivul succesului lor nu este 
greu de presupus; are de-a face cu originea lor. Ei nu 
neagă şi nu ignoră legătura lor cu legământul avraamic. 
Evreul de rând este conştient de promisiunea lui 
Dumnezeu pentru ei, ca popor, aşa că mentalitatea lui 
este: „Indiferent ce se va întâmpla, eu voi avea succes.”

Însă Biblia ne spune: „Iudeu nu este acela care se 
arată pe din afară că este iudeu... Ci iudeu este acela 
care este iudeu înăuntru...” (Romani 2:28-29). Aceasta 

Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui 
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă (Galateni 3:29).

Măreţia este moştenirea ta

JOI
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Note

ne spune ceva: Biserica este 
adevărata sămânţă aleasă. Fiecare 
lucru promis evreilor în Vechiul 
Testament şi chiar mai mult, ne-a 
fost dat nouă – noii creaţii.

Noul Testament spune că 
noi suntem parte la un legământ 
bazat pe promisiuni mai bune 
(Evrei 8:6, versiunea NTR). Aşa că, 
spre deosebire de copiii lui Israel, a 
căror măreţie era condiţionată de 
ascultarea Legii, noi, care suntem 
noua făptură în Cristos, ne-am 
născut în măreţie; este moştenirea 
noastră în Cristos.

1 Tesaloniceni 
5:1-28

Isaia 61-63

Ioan 6:1-14
1 Împăraţi 22

Geneza 15:5; 
2 Corinteni 5:7

| Proclamaţie
Eu sunt al lui Cristos, prin urmare 
sunt sămânţa lui Avraam şi 
moştenitor prin făgăduinţă. 
Sămânţa măreţiei este în duhul 
meu. Viaţa mea este o mărturie a 
înţelepciunii şi a neprihănirii lui 
Dumnezeu! Cristos este înălţat 
şi glorificat în mine şi astăzi, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia spune că: „Toată Scriptura este inspirată de 
Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru 

mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, 
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi pe 
deplin echipat pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-
17, versiunea NTR). Lăsaţi-mă să explic pe scurt cuvântul 
subliniat, „desăvârşit.” În Noul Testament sunt mai multe 
cuvinte greceşti traduse prin cuvântul „desăvârşit.” Aici, 
cuvântul de provenienţă în originalul grecesc este „artios,” 
care înseamnă, de fapt, „actualizat complet.”

De exemplu, poţi spune „actualizat complet” sau „de 
ultimă generaţie”; ambele expresii sunt sinonime cu expresia 
„la zi.” Este ca şi cum ai spune: „Am ultima versiune” sau 
„versiunea la zi,” referindu-te la o aplicaţie sau la un program 
pentru computer. 2 Timotei 3:16-17 spune că, prin Scriptură, 
viaţa creştinului este adusă la zi şi este desăvârşită în fiecare 
zi. El primeşte cele mai noi informaţii spirituale şi rămâne 
întotdeauna sincronizat cu Duhul Sfânt.

Creştinii care nu se dedică studiului Scripturii nu sunt 
aduşi la zi; ei sunt „versiunea veche” de creştin. Versiunea 
NTR foloseşte termenul „desăvârşit,” însă termenul înseamnă 
„proaspăt desăvârşit,” „împrospătat,” sau la zi. Creştinul „la 
zi” este unul „pe deplin echipat” pentru împlinirea tuturor 
faptelor bune, deoarece cunoştinţele lui sunt „complete.” 
Biblia mai spune: „... Orice cărturar care a fost instruit cu 

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

care împarte drept Cuvântul adevărului (2 Timotei 2:15).

„La zi” cu Cuvântul Lui

VINERI
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Note

privire la Împărăţia Cerurilor este ca 
stăpânul unei case, care scoate din 
vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi” 
(Matei 13:52, versiunea Fidela).

Creştinul „la zi” scoate din 
vistieria lui atât lucruri noi, cât şi 
lucruri vechi; el are atât informaţia de 
ultimă oră, la zi, cât şi toată informaţia 
veche! Dumnezeu Se aşteaptă 
ca tu să creşti în mod continuu în 
cunoştinţa şi înţelegerea Cuvântului, 
deoarece „... El este un răsplătitor al 
celor ce Îl caută cu zel” (Evrei 11:6, 
versiunea Fidela).

Partea subliniată nu înseamnă 
să Îl cauţi pe Dumnezeu în sens literal; 
înseamnă să studiezi Cuvântul pentru 
a cunoaşte şi a descoperi mai multe 
despre El. Cu cât studiezi Cuvântul 
mai mult, cu atât descoperi mai mult 
natura Lui şi El Se va manifesta faţă 
de tine într-o slavă mai mare.

2 Tesaloniceni 
1:1-12

Isaia 64-66

Ioan 6:15-21
2 Împăraţi 1-2

Osea 6:3; 
1 Timotei 4:15-16

| Rugăciune
Cuvântul Tău, o, Doamne, este o 
candelă pentru picioarele mele 
şi o lumină pe cărarea mea! Prin 
Cuvântul Tău, credinţa mea este 
întărită şi viaţa mea este înălţată! 
Ochii inimii îmi sunt luminaţi şi 
mintea îmi este reînnoită şi elevată 
să gândească la nivelul Tău, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul „înfrânare” este tradus din termenul 
grecesc „egkrateia,” care înseamnă stăpânire 

de sine; capacitatea cuiva de a se stăpâni; autocontrol. 
Aceasta face parte din fiecare domeniu al vieţii tale de 
copil al lui Dumnezeu, iar tu nu trebuie să te mai rogi 
Domnului să-ţi dea puterea de a te stăpâni, întrucât este 
unul dintre roadele duhului uman recreat.

Versetul tematic spune clar că ţie nu îţi lipseşte 
stăpânirea de sine, deoarece foloseşte verbul „a uni,” 
cu sensul de „a adăuga la”; spune că ar trebui să uneşti 
înfrânarea cu cunoaşterea. Nu ai putea să o uneşti dacă 
nu ai avea-o! Este în duhul tău! Când un creştin spune: 
„Nu ştiu de ce nu mă pot controla,” înseamnă că a 
refuzat să accepte adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. 
Când L-ai primit pe Cristos în viaţa ta, duhul tău a fost 
dotat cu autocontrol. De aceea, trebuie să înveţi să 
preiei controlul vieţii tale din duhul tău.

Biblia spune că: „Omul care nu este stăpân pe 
sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri” (Proverbe 
25:28). Refuză să fii agitat, iritabil sau irascibil din cauza 
circumstanţelor! Învaţă valoarea răbdării. Când te 
afli într-o situaţie în care cei din jur se aşteaptă să te 
înfurii, abţine-te! Exersează stăpânirea de sine. Poţi face 
aceasta, aşa că antrenează-ţi duhul ca atunci când eşti 
provocat să zâmbeşti şi să rămâi calm.

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi 
cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu 

cunoştinţa, înfrânarea... (2 Petru 1:5-6).

Stăpâneşte-te!

SÂMBĂTĂ
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Note

Ce se întâmplă dacă ai 
adicţii de care vrei să scapi? 
Înfrânarea este în tine, aşa că 
poţi depăşi adicţiile. Biblia spune 
că: „… păcatul nu va mai stăpâni 
asupra voastră…” (Romani 6:14). 
Spune-ţi: „Nu voi mai face acest 
lucru, pentru că păcatul nu poate 
stăpâni asupra mea.” Nu te adresa 
adicţiilor, ci adresează-te ţie 
însuţi; vorbeşte cu propriul tău 
duh. Astfel, te vei elibera de orice 
vine din fire, pentru că ai control 
lăuntric.

2 Tesaloniceni 
2:1-17

Ieremia 1-2

Ioan 6:22-29
2 Împăraţi 3

1 Corinteni 9:27; Romani 8:13; 
Romani 13:14

| Proclamaţie
Nu sunt supus dorinţelor lumeşti, 
pentru că am putere asupra 
păcatului! Sunt cumpătat, demn 
şi tare în credinţă! Duhul, sufletul 
şi trupul îmi sunt predate pe 
deplin Domnului ca instrumente 
ale neprihănirii pentru gloria Lui. 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Da, există un aşa-numit „duh de rugăciune,” 
şi prin aceasta nu mă refer neapărat la un 

anumit înger sau duh pe care îl cheamă „rugăciune”; nu. 
Mă refer la momentele în care Duhul Sfânt aduce în viaţa 
ta o nevoie şi o chemare la rugăciune atât de puternică, 
incontrolabilă, încât nu poţi face nimic altceva decât să 
te rogi. Acea ungere rămâne în tine şi te influenţează 
pe o perioadă mai lungă de timp. Rugăciunea devine 
singurul lucru la care te gândeşti, iar această influenţă 
se poate întinde pe durata a câteva luni, un an sau chiar 
mai mult.

Acesta nu este un lucru care se întâmplă doar 
atunci când vrea Dumnezeu; de fapt, chiar tu îl inviţi 
în viaţa ta; este o dorinţă. Biblia spune că El potoleşte 
setea sufletului însetat (Psalmul 107:9). Aşa că, atunci 
când eşti însetat după El şi iniţiezi părtăşia în rugăciune, 
nu va trece mult până când „duhul rugăciunii” va veni la 
tine, dând naştere în tine unei pasiuni şi unei chemări 
copleşitoare la mijlocire. Vei constata că te rogi în mod 
continuu. Din când în când, Duhul Sfânt îţi va îndrepta 
inima spre gândurile Lui – motivaţia, viziunea, planul 
şi scopul Lui – exprimându-se prin tine, atunci când te 
rogi. Ce lucru remarcabil!

În perioada în care Duhul Sfânt face această 
lucrare în tine, vei şti că este pe cale să se declanşeze 
un lucru nou; ceva se va naşte. Slavă lui Dumnezeu! 

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

Un duh de rugăciune

DUMINICĂ
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Note

Aşa că invită duhul de rugăciune 
adâncindu-te în El, din propria 
ta dorinţă şi începe să efectuezi 
schimbări atât în viaţa ta, cât şi a 
altora.

2 Tesaloniceni 
3:1-18

Ieremia 3-4

Ioan 6:30-40
2 Împăraţi 4

Luca 18:1; Luca 11:9; 
Romani 8:26

| Rugăciune
Doamne scump, îmi deschid şi 
astăzi inima faţă de Tine, faţă de 
dragostea Ta şi de harul Tău, în 
părtăşie! Cred că Tu mă călăuzeşti 
să excelez în toate lucrurile, 
în credinţă, în cunoştinţă, în 
înţelepciune, în sârguinţă şi în 
dragostea mea pentru Tine, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Isus a spus în Matei 7:7: „… căutaţi şi veţi găsi...” 
În calitate de copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să 

ai o dorinţă înfocată pentru El. Despre aceasta vorbeşte 
El în versetul tematic; El a spus: „Mă veţi căuta şi Mă 
veţi găsi...” Când Îl cauţi pe Dumnezeu nu înseamnă că 
El lipseşte sau că Îl cauţi într-un anumit loc; expresia se 
referă la o dorinţă înflăcărată pentru Dumnezeu, pentru 
prezenţa Lui; o dorinţă puternică de a avea părtăşie cu El.

În umblarea ta de creştin trebuie să fie evidentă 
dorinţa puternică pentru Domnul, pentru Cuvântul 
Lui şi pentru influenţa Lui în viaţa ta. Când o ai, îi poţi 
influenţa cu uşurinţă şi pe cei din jurul tău. Aşa că începe 
să o cultivi; nu vine de la sine. Partea lui Dumnezeu 
este să îţi conducă mintea în acea direcţie, însă este 
responsabilitatea ta să îţi menţii zelul, dragostea şi 
pasiunea pentru El, să fii înflăcărat întotdeauna. El îţi 
va capta mereu atenţia, deoarece te iubeşte şi vrea 
părtăşie cu tine.

Chiar şi acum, El îţi atrage atenţia către o umblare 
mai măreaţă şi mai înălţătoare alături de El. Aceasta 
este dorinţa Lui şi ştie că şi tu îţi doreşti acelaşi lucru. 
Aşa că tot ce trebuie să faci este să Îi spui „da” şi să 
acţionezi în conformitate cu răspunsul dat. Acea dorinţă 
puternică te va face un mijlocitor.

Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta 
cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice 

Domnul... (Ieremia 29:13-14).

Cultivă o pasiune puternică 
pentru El

LUNI
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Note

Sunt creştini care spun: 
„Problema este că sunt prea leneş 
ca să mă rog.” Aceasta nu are nimic 
de-a face cu a fi harnic sau leneş faţă 
de rugăciune. Este ca o povară. Dacă 
ceva te afectează, cu siguranţă vei 
vrea să te rogi în legătură cu lucrul 
respectiv. Când îţi doreşti ceva cu 
adevărat, şi ştii că doar Dumnezeu 
poate rezolva situaţia, aceasta va 
naşte o dorinţă înflăcărată în inima 
ta de a-L căuta. Cu toate acestea, 
nu trebuie să aştepţi până când vei 
ajunge într-o situaţie dificilă. Fii ca 
David care, inspirat de o puternică 
dorinţă pentru Domnul, a declarat: 
„Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul 
meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează 
sufletul după Tine, îmi tânjeşte 
trupul după Tine, într-un pământ 
sec, uscat şi fără apă” (Psalmul 
63:1).

1 Timotei 1:1-20
Ieremia 5-6

Ioan 6:41-51
2 Împăraţi 5

Efeseni 6:18; Coloseni 4:2; 
Psalmul 63:8

| Rugăciune
Cum tânjeşte cerbul după izvoarele 
de apă, aşa Te doreşte sufletul meu, 
Dumnezeule. Tu eşti viaţa mea, 
bucuria mea şi desfătarea mea! În 
Tine sunt întregit! Îţi mulţumesc 
pentru gloria Ta care îmi umple 
inima şi pentru iubirea Ta care-mi 
copleşeşte sufletul! Trăiesc pentru 
Tine astăzi şi întotdeauna, să Îţi 
împlinesc voia şi să Îţi aduc slavă, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În 2 Împăraţi capitolul 6 găsim o poveste 
înălţătoare. Împăratul Siriei îl voia închis pe 

Elisei, profetul lui Dumnezeu. Biblia spune: „A trimis 
acolo cai, care şi o oaste puternică. Au ajuns noaptea şi 
au înconjurat cetatea” (2 Împăraţi 6:14). Când slujitorul 
lui Elisei s-a trezit, a văzut că erau încercuiţi şi, îngrozit, a 
început să se lamenteze: „... Ah! domnul meu, cum vom 
face?” (2 Împăraţi 6:15). Acesta ar fi trebuit să fie un 
moment de panică; însă, Elisei, fiind un om al Duhului, 
i-a spus slujitorului său: „... Nu te teme, căci mai mulţi 
sunt cei cu noi decât cei cu ei” (2 Împăraţi 6:16). Cât de 
înălţător! El a văzut soldaţii înarmaţi pe cai şi în care, însă 
nu a fost mişcat. El ştia că soldaţii cereşti care îl protejau 
erau cu mult mai mulţi decât cei care fuseseră trimişi să 
îl aresteze; era conştient de protecţia lui divină.

Cu toate acestea, slujitorul lui nu ajunsese încă la 
acel nivel de înţelegere spirituală, aşa că Elisei s-a rugat: 
„... «Doamne, deschide-i ochii să vadă.» Şi Domnul i-a 
deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de 
cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei” (2 Împăraţi 
6:17). Tânărul nu ştia că el şi stăpânul lui erau protejaţi 
în mod divin de o mulţime nevăzută de îngeri. Dar slavă 
Domnului că stăpânul lui ştia mai bine!

La fel ca Elisei, şi tu ar trebui să fii conştient de 
protecţia ta divină, deoarece: „Cum este înconjurat 

El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu 
noi decât cei cu ei” (2 Împăraţi 6:16).

Eşti protejat în mod divin

MARȚI
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Note

Ierusalimul de munţi, aşa 
înconjoară Domnul poporul Său, 
de acum şi până în veac” (Psalmii 
125:2). Aşa că nu te teme! Când 
vrăjmaşul va năvăli împotriva ta ca 
un râu, Duhul Domnului va înălţa 
o stavilă împotriva lui şi îl va pune 
pe fugă (Isaia 59:19). Nu este de 
mirare că El spune: „De aceea nici 
o nenorocire nu te va ajunge, nici 
o urgie nu se va apropia de cortul 
tău. Căci El le va porunci îngerilor 
Săi să te păzească în toate căile 
tale; şi ei te vor duce pe mâini, ca 
nu cumva să-ţi loveşti piciorul de 
vreo piatră” (Psalmii 91:10-12).

1 Timotei 2:1-15
Ieremia 7-8

Ioan 6:52-60
2 Împăraţi 6

Isaia 43:1-2; 
Psalmul 34:7

| Rugăciune
Tată drag, Îţi mulţumesc pentru 
mulţimea de îngeri pe care i-ai 
mobilizat să vegheze asupra mea. 
Nici o nenorocire nu va ajunge 
la mine şi la cei dragi şi nici o 
urgie nu se va apropia de cortul 
meu. Sunt protejat la plecare şi la 
venire, pentru că locuiesc în locul 
Tău tainic. Păşesc în slava Ta şi în 
protecţia Ta şi astăzi, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu rostit prin profetul 
Ezechiel din versetul tematic este o 

binecuvântare extraordinară pentru tine, dacă eşti 
născut din nou. Dumnezeu ţi-a dat o inimă sensibilă şi 
maleabilă; o inimă care se supune şi este influenţată 
uşor de Duhul Sfânt; o inimă ascultătoare. Nu este 
de mirare că El te numeşte „copil ascultător” (1 Petru 
1:14). Tu ai o inimă căreia îi place să audă şi să citească 
despre Dumnezeu.

Oamenii care au „inimi de piatră” nu se bucură 
să audă sau să citească despre Dumnezeu; nu sunt 
influenţaţi sau îndrumaţi de lucrurile spirituale. Însă 
nu tot aşa este şi cu tine; ca David, tu eşti întotdeauna 
entuziasmat de orice oportunitate de a avea părtăşie 
cu Domnul; te bucuri să trăieşti în prezenţa Lui. Pentru 
tine este uşor să te rogi; îţi este uşor să te închini 
Domnului, pentru că ai o inimă nouă; o inimă care Îl 
caută pe Domnul în mod consecvent. Aceasta îmi aduce 
aminte de cuvintele psalmistului: „Cum doreşte un cerb 
izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, 
Dumnezeule” (Psalmul 42:1).

Domnului Îi este uşor să te îndrume şi să te 
ghideze pe calea neprihănirii când inima Ta Îl caută pe 

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; 
voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi 
da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă 
voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să 

împliniţi legile Mele (Ezechiel 36:26-27).

O inimă nouă

MIERCURI
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Note

El. El te va face să faci lucrurile 
potrivite la timpul potrivit, pentru 
scopul potrivit şi în modul potrivit. 
Aleluia!

Dacă citeşti acest pasaj şi 
nu eşti născut din nou, acesta 
este momentul tău, aceasta este 
oportunitatea ta! Dumnezeu Îţi 
vorbeşte astăzi! El doreşte să Îţi 
schimbe viaţa şi să îţi dea o inimă 
nouă! Nu o poţi face singur. Doar 
El îţi poate da această inimă nouă, 
care are putere asupra păcatului; 
putere de a trăi pentru El şi a-I face 
plăcere. Deschide la „Rugăciunea 
de mântuire” de la sfârşitul 
acestui devoţional şi fă chiar acum 
mărturisirea care îţi va schimba 
viaţa.

1 Timotei 3:1-16
Ieremia 9-10

Ioan 6:61-71
2 Împăraţi 7-8

2 Corinteni 5:17; 
Ezechiel 11:19-20

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai dat o inimă nouă, care caută 
neprihănirea şi care Te iubeşte cu 
pasiune! Te voi sluji şi Te voi onora 
veşnic, cu un duh statornic şi cu 
un devotament neîmpărţit, deplin 
încredinţat că Tu mă călăuzeşti 
întotdeauna în 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



IPPC
Conferinţa pastorilor şi partenerilor 2015

În luna noiembrie, mii de pastori şi parteneri de lucrare 
de pe tot globul se vor reuni în Lagos, Nigeria, pentru 
Conferinţa pastorilor şi partenerilor 2015 (IPPC).

În acest an IPPC promite să fie un adevărat regal 
pentru delegaţii care se vor delecta în Cuvânt şi se vor 
bucura de o bogată părtăşie cu Duhul Sfânt. Ei vor afla 
mai multe despre impactul global al lucrării noastre 
la Expoziţia LoveWorld. Partenerii care s-au remarcat 
cel mai mult în lucrarea de evanghelizare a lumii pe 
parcursul anului 2015 vor fi nominalizaţi în cadrul 
prestigioasei Gale a Premiilor LoveWorld.

Începe să-ţi faci planuri pentru a participa la această 
întâlnire epocală în Lagos, Nigeria. Vei fi energizat în 
omul dinăuntru pentru a face şi mari isprăvi pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu!

Notă: participarea se face pe bază de invitaţie. 
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Dacă întrebi unii oameni dacă ei cred în Isus 
Cristos, răspunsul lor va fi „Da”; însă, în mod 

surprinzător, nu merg la biserică! Bineînţeles că au 
multe scuze bune. Unii spun că nu cred în nici o biserică, 
în timp ce alţii spun că sunt prea multe tipuri de biserici 
şi nu vor să intre în confuzie. Există şi o a treia categorie 
de oameni, care au încetat să meargă la biserică pentru 
că au fost ofensaţi sau dezamăgiţi. Cu toate acesta, nici 
o scuză nu este destul de bună pentru a justifica faptul 
că nu mergi la biserică.

Părtăşia cu alţi credincioşi este o parte crucială 
a umblării tale cu Domnul. Trebuie să fie o prioritate 
în viaţa ta. Versetul nostru tematic spune: „... Biserica 
Dumnezeului cel Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.” Ne 
descoperă lucrarea Duhului Sfânt care are loc în Biserică. 
Prezenţa ta în biserică face posibil ca Duhul Sfânt să 
aducă înţelegere, cunoştinţă şi judecată sănătoasă în 
viaţa ta.

Îmi pare rău pentru oricine consideră că mersul la 
biserică nu este important. David a spus: „Până ce am 
fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău” 
(Psalmul 119:67). Mulţi creştini, înainte să fie smeriţi 
în sănătatea lor, la locul de muncă sau în alte zone ale 
vieţii lor, rătăceau departe de biserică. Şi nu au reuşit 
să îşi corecteze greşelile, pentru că nu au realizat care 

Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în 
Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului cel 

Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului (1 Timotei 3:15).

Trebuie să mergi la biserică!

JOI
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Note

este problema. În a doua parte a 
versetului, David spune: „... dar 
acum păzesc Cuvântul Tău.” El s-a 
corectat, şi-a îndreptat căile. Isus 
conduce Biserica prin Duhul Sfânt; 
în El, tu eşti păzit de necazuri.

Isus a spus: „Veţi cunoaşte 
adevărul, şi adevărul vă va face 
slobozi” (Ioan 8:32). Dacă nu 
mergi la biserică, cum vei ajunge 
să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu, 
adevărul? Dacă înţelegi aceasta, 
vei fi gata să îţi dai demisia de 
la orice loc de muncă care te 
împiedică să ajungi la biserică. 
Biserica este a Dumnezeului cel 
Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului; 
să nu uiţi niciodată!

1 Timotei 4:1-16
Ieremia 11-12

Ioan 7:1-10
2 Împăraţi 9

Faptele Apostolilor 2:42; 
Evrei 10:25

| Rugăciune
Dragă Tată, duhul meu este 
deschis să primească instrucţiuni 
şi înţelepciune de fiecare dată 
când vin sub influenţa şi lucrarea 
Cuvântului Tău în biserică. Eu cresc 
şi mă maturizez tot mai mult, până 
voi ajunge la statura plinătăţii lui 
Cristos. Îţi mulţumesc că mă înveţi 
cât de important este să merg la 
biserică şi să stau într-un mediu 
ambiant de credinţă, unde sunt 
antrenat să fiu tot mai eficient în 
lucrarea Împărăţiei, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Gloria este ceea ce inspiră sau produce onoare. 
Dacă acorzi onoare, admiraţie sau respect cuiva 

ca urmare a unui eveniment ce s-a întâmplat, acel eveniment 
a avut glorie, pentru că te-a inspirat să onorezi persoana în 
cauză. De exemplu, când cineva spune: „Întâlnirea aceea 
a fost glorioasă,” ce a făcut-o să fie glorioasă mai exact? A 
fost glorioasă pentru că am fost inspiraţi să Îl onorăm pe 
Domnul, să stăm în reverenţă, să Îl lăudăm şi să ne închinăm 
Lui, revelând astfel gloria Împărăţiei Sale. 

Versetul tematic spune astfel: „Acest început al 
semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El Şi-a 
arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezul în El.” Când oamenii 
au văzut ce a făcut Isus – când a transformat apa în vin – 
au fost uimiţi; au avut încredere în El, L-au onorat şi L-au 
respectat. Biblia spune că ucenicii Săi au crezut în El. Biblia 
spune: „Ei vor vorbi despre gloria împărăţiei Tale şi vor 
istorisi puterea Ta, pentru a face cunoscute fiilor oamenilor 
faptele Lui puternice şi maiestatea glorioasă a împărăţiei 
Sale” (Psalmul 145:11-12, versiunea Fidela). Aici este vorba 
despre splendoarea şi frumuseţea Împărăţiei lui Dumnezeu 
din care am devenit şi noi parte; este o Împărăţie unde 
boala, înfrângerea, eşecul şi moartea nu sunt reale! 

Gândeşte-te la copiii lui Israel şi la promisiunile pe 
care li le-a făcut Dumnezeu! El le-a spus că nu vor fi înfrânţi 
niciodată de adversarii lor. Le-a spus şi: „Eu sunt Domnul 

Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana 
din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au 

crezut în El (Ioan 2:11).

Gloria Împărăţiei noastre

VINERI
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Note

care te vindecă” (Exod 15:25-26). 
Apoi, în Psalmul 91:16, El spune 
că: „îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i 
voi arăta mântuirea Mea.” Toate 
acestea, împreună cu multe alte 
binecuvântări în Vechiul Testament, 
erau adresate copiilor lui Israel.

Acum, imaginează-ţi gloria în 
care am fost chemaţi ca făpturi noi, 
trăind în Împărăţia Fiului dragostei Lui! 
Biblia spune că am primit un legământ 
mai bun, fundamentat pe promisiuni 
mai bune (Evrei 8:6). Gândeşte-te 
la aceasta! Slava Noului Testament, 
a Împărăţiei noastre spirituale, e 
superioară; ea surclasează ceea ce au 
experimentat copiii lui Israel: „Şi, în 
privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici 
n-a fost slăvit, din pricina slavei care 
o întrece cu mult. În adevăr, dacă 
ce era trecător era cu slavă, cu cât 
mai mult va rămâne în slavă ce este 
netrecător” (2 Corinteni 3:10-11).

1 Timotei 5:1-25
Ieremia 13-14

Ioan 7:11-19
2 Împăraţi 10

1 Petru 2:9; 
1 Petru 1:11

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
slava Ta care se descoperă în şi 
prin mine. Eu vestesc neîncetat 
minunile Tale şi demonstrez 
virtuţile şi perfecţiunile Tale în orice 
loc! Experimentez şi manifest tot 
mai mult bunăstarea Ta, harul Tău, 
înţelepciunea Ta şi neprihănirea Ta, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Este important să cunoşti şi să fructifici lucrarea 
Duhului Sfânt în viaţa ta de creştin. Fără Duhul 

Sfânt, poţi face doar ce poate face un om obişnuit; cu 
alte cuvinte, eşti limitat. Cu El însă, toate lucrurile sunt 
posibile! Potenţialul tău este nelimitat, pentru că ai 
totul din belşug în abundenţa Lui şi destoinicia ta devine 
destoinicia Lui.

Când Biblia spune că „toate lucrurile sunt 
posibile cu Dumnezeu,” nu se referă neapărat la 
faptul că Dumnezeu poate face orice; aceasta nu este 
o noutate. Dacă există un Dumnezeu în cer, atunci El 
este omnipotent şi poate face toate lucrurile; aşa ceva 
este de aşteptat. De aceea, atunci când spune că toate 
lucrurile sunt posibile la Dumnezeu, este vorba despre 
cine este cu tine sau în tine. Dacă Dumnezeu este cu 
tine, totul este posibil.

Dacă ai primit Duhul Sfânt, eşti omul în care 
locuieşte Dumnezeu; de aceea, eşti invincibil, cu potenţial 
şi abilităţi nelimitate. Conştientizarea acestui fapt l-a 
inspirat pe Pavel să spună: „Pot totul în Cristos care mă 
întăreşte” (Filipeni 4:13). Însuşeşte-ţi mentalitatea „pot 
totul.” Poate pari mic din punct de vedere fizic, sau al 
circumstanţelor prin care treci, însă cu Duhul Sfânt eşti 
mai mare decât întreaga lume! Refuză să fii limitat de 
ceva, inclusiv de bani. Biblia nu spune: „Cu bani toate 

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul 
acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate 

lucrurile sunt cu putinţă” (Matei 19:26).

El doboară orice limite!

SÂMBĂTĂ
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Note

lucrurile sunt posibile.” Spune: 
„Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt 
posibile.”

Locuieşte El în tine? Acesta 
este ce contează cu adevărat! Dacă 
te supui Duhului Sfânt şi urmezi 
înţelepciunea şi îndrumarea Sa, nu 
vei fi niciodată în impas, blocat sau 
neajutorat în viaţă. Să ne aducem 
aminte de experienţa pe care 
au avut-o Petru şi Ioan la poarta 
templului numită „Frumoasă.” 
Petru i-a spus ologului: „Argint 
şi aur n-am; dar ce am îţi dau...” 
(Faptele apostolilor 3:6). Petru ştia 
că nu este limitat. Ştia că are ceva 
mai bun decât banii!

Niciodată să nu îţi măsori 
viaţa în funcţie de câţi bani ai 
sau în funcţie de alţi parametri 
pământeşti. Cel care locuieşte în 
tine face ca toate lucrurile să îţi 
fie cu putinţă; El este Cel care îţi 
doboară orice limite!

1 Timotei 6:1-21
Ieremia 15-16

Ioan 7:20-31
2 Împăraţi 11-12

Efeseni 3:20; 
Marcu 9:23

| Proclamaţie
Pot totul în Cristos care mă 
întăreşte! Am fost îmbrăcat cu 
putere de sus, să înving şi să 
domnesc în viaţă. Sunt mai mult 
decât biruitor, pentru că mai mare 
este Cel care este în mine, decât cel 
care este în lume! Viaţa mea este 
pentru gloria lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mesajul pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat 
ca să îl predicăm şi să îl împărtăşim cu alţii 

este Cuvântul împăcării, nu al condamnării. Domnul 
Isus ne-a poruncit să predicăm „Evanghelia,” care este 
„vestea bună” despre ceea ce moartea, îngroparea şi 
învierea Sa au obţinut pentru omenire. Nu este destul 
să predici un mesaj despre Isus Cristos; trebuie să fie 
„vestea bună;” altfel nu este Evanghelia.

Evanghelia pentru păcătos este că viaţa veşnică de 
la Dumnezeu i-a fost făcută disponibilă şi nu trebuie să 
continue să trăiască în păcat, vinovăţie şi condamnare. 
Mesajul tău trebuie să entuziasmeze inima păcătosului 
şi să-i comunice că Dumnezeu îl iubeşte în ciuda tuturor 
lucrurilor greşite pe care le-a făcut şi că Isus a purtat deja 
pedeapsa pentru păcatele lui. Ioan 3:16 spune: „Fiindcă 
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică.”

Dumnezeu a poruncit, a instaurat, a declarat şi a 
implementat o lege care spune că oricine crede în Isus nu 
va pieri, ci va avea viaţă veşnică; este o declaraţie suverană 
a Dumnezeului Atotputernic. De aceea, mesajul tău către 

Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care 
ne-a împăcat cu El prin Isus Cristos şi ne-a încredinţat 
slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Cristos, 
împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală 
păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea 

acestei împăcări (2 Corinteni 5:18-19).

Un mesaj al împăcării!

DUMINICĂ
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Note

oamenii din lume trebuie să fie: 
„Hei, dacă vei crede în Isus Cristos, 
vei primi viaţă veşnică; şi vei fi salvat 
de pierzare imediat! Întunericul va 
dispărea şi vei deveni o creaţie nouă 
şi neprihănirea lui Dumnezeu în 
Cristos Isus!”

Pavel a spus: „... potrivit 
cu Evanghelia slavei fericitului 
Dumnezeu, care mi-a fost 
încredinţată mie” (1 Timotei 1:11). 
Trebuie să conştientizezi personal că 
Evanghelia ţi-a fost încredinţată. Tu 
eşti purtătorul mesajului mântuirii 
pe care ne-o aduce Cristos, şi acest 
mesaj este un mesaj al reconcilierii, 
nu al condamnării. Împlineşte 
lucrarea împăcării.

2 Timotei 1:1-18
Ieremia 17-18

Ioan 7:32-44
2 Împăraţi 13-14

1 Corinteni 4:1; 
Efeseni 3:8-9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
mesajul împăcării pe care mi l-ai 
încredinţat. Prin mine mulţi oameni 
de aproape şi de departe ajung la 
cunoştinţa lui Dumnezeu şi sunt 
eliberaţi din împărăţia întunericului 
în Împărăţia Fiului dragostei Tale, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a fost dat doar ca 
să ne descopere câte ceva despre Dumnezeu; 

Cuvântul ne-a fost dat ca să trăim şi să umblăm după 
standardele sale. Unii oameni doar cred Cuvântul; însă 
„a crede” nu este destul; întâi crezi, apoi acţionezi în 
concordanţă cu ceea ce crezi! Nu ai crezut cu adevărat 
Cuvântul dacă nu ai fost determinat să acţionezi în 
consecinţă, pentru că atunci când crezi, eşti îndemnat să 
acţionezi. Credem ca să acţionăm! Nu credem degeaba 
Cuvântul.

În Vechiul Testament, oamenilor li s-a spus să 
asculte de poruncile din Cuvântul lui Dumnezeu. În 
Noul Testament nu mai ascultăm de Cuvânt; împlinim 
Cuvântul, acţionăm pe baza Lui! Este o mare diferenţă 
între cele două. În Vechiul Testament, Cuvântul era o 
forţă externă oamenilor. În Noul Testament, Cuvântul 
devine o forţă interioară. El locuieşte în noi astăzi, suntem 
născuţi din Cuvânt şi astfel suntem una cu Cuvântul. Nu 
este de mirare că suntem numiţi „epistolele” lui Cristos 
(2 Corinteni 3:3).

Dă-mi voie să îţi explic încă ceva foarte puternic 
despre Cuvânt şi este important să înţelegi ce vreau 
să spun: poate ai auzit expresia: „Eşti ce mănânci!” 
Aceasta înseamnă că lucrurile cu care te hrăneşti intră 
în trupul tău şi devin parte din sistemul tău. Cu alte 
cuvinte, atunci când mănânci mâncare fizică, aceasta 

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri (Iacov 1:22).

Cuvântul în tine – o forţă 
interioară!

LUNI
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Note

intră în sistemul tău, devine una 
cu trupul tău şi îşi îndeplineşte 
funcţia, zidindu-l şi contribuind la 
creşterea şi menţinerea lui.

În acelaşi mod, atunci 
când te hrăneşti din Cuvântul 
lui Dumnezeu, prin studiu şi 
meditare asupra lui, Cuvântul 
intră în sistemul tău şi devine una 
cu duhul tău! Tu devii „Cuvântul” 
pe care îl „digeri.” Acel „Cuvânt” 
devine o forţă – o energie – care 
te determină să acţionezi în 
conformitate cu el.

Cuvântul din tine îţi va pune 
în ordine gândurile şi acţiunile, 
făcându-te să umbli în neprihănire. 
Cuvântul te poate zidi sufleteşte – 
o spune chiar pasajul din Faptele 
apostolilor 20:32.

2 Timotei 2:1-26
Ieremia 19-22

Ioan 7:45-53
2 Împăraţi 15-16

1 Petru 2:2; 
2 Corinteni 3:1-3

| Rugăciune
Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa 
şi susţinerea mea. Cresc tot mai 
mult prin Cuvânt pentru a ajunge 
la starea de om matur în Cristos, 
plin de îndrăzneală, să împlinesc 
chemarea lui Dumnezeu şi să trăiesc 
triumfător pentru Cristos! Duhul, 
sufletul şi fiecare fibră a fiinţei 
mele îmi sunt cu totul inundate 
de Cuvântul viu al lui Dumnezeu, 
care mă păzeşte, mă hrăneşte şi mă 
conduce întotdeauna în victorie, în 
Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Psalmul 30:5 spune: „... seara vine plânsul, iar 
dimineaţa, veselia.” Durerea şi provocarea 

cu care te confrunţi sunt doar pentru moment; de 
aceea, nu vorbi despre ele, ci vorbeşte-le lor; declară-
ţi victoria. Multor oameni le place să discute cu alţii 
despre greutăţile cu care se confruntă în viaţă. Nu ai 
nevoie să îţi trâmbiţezi problemele. Vorbeşte despre 
mântuirea ta, anunţă-ţi triumful şi succesele.

Învaţă să priveşti în direcţia corectă. Priveşte la 
nădejdea binecuvântată pe care o ai. Această nădejde 
binecuvântată este Domnul Isus Cristos. El nu îţi mai este 
străin, ci este Domnul şi Mântuitorul tău! Aşadar, prinde-te 
de nădejdea pe care o ai, pentru că El este ancora sufletului 
tău. Dă-I Lui voie să îţi schimbe gândurile, pentru că prin 
speranţă se dezvoltă şi credinţa ta. Credinţa ta se ridică, 
pentru că momentul în care speri ceva este şi momentul 
în care ai credinţă că acel lucru se va întâmpla. Mai întâi 
trebuie să existe anticipaţie; trebuie să te aştepţi la ceva.

Biblia spune că nădejdea, sau aşteptarea celui 
neprihănit nu va fi tăiată (Proverbe 23:18). Nădejdea ta 
este unică înaintea lui Dumnezeu. Aşadar, aşteaptă-te 
întotdeauna la o slavă mai mare şi fii entuziasmat de ea. 
Dacă întâmpini dificultăţi într-o zonă din viaţa ta – poate 
la muncă, în finanţe, în familie, în sănătate, etc. – lucrurile 

Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru 
învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin 

mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde 
(Romani 15:4).

Există speranţă pentru tine

MARȚI
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Note

nu s-au sfârşit pentru tine, pentru că 
există speranţă. Cristos în tine este 
nădejdea slavei. Există slavă pentru 
tine în acea situaţie. De aceea, 
priveşte viaţa pozitiv şi umblă cu o 
minte sfinţită. Priveşte întotdeauna 
din perspectiva Cuvântului şi 
delectează-te în euforia nădejdii tale 
în Domnul.

2 Timotei 3:1-17
Ieremia 23-25

Ioan 8:1-11
2 Împăraţi 17-18

Romani 15:13; Proverbe 24:14; 
Ieremia 29:11

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru nădejdea binecuvântată pe 
care o am în Cristos. Harul Tău îmi 
este îndeajuns în toate lucrurile, 
iar eu văd prin Cuvântul Tău şi 
funcţionez cu mentalitatea celor 
neprihăniţi. Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut o expresie a neprihănirii 
Tale şi o întipărire a slavei Tale, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, este 
important să nu ratezi punctele esenţiale pe care 

Duhul lui Dumnezeu vrea să ţi le însuşeşti. Un astfel de adevăr 
puternic şi important este ceea ce ne comunică apostolul 
Pavel în versetul tematic: noi suntem epistolele lui Cristos. 
Ce implică aceasta? Înseamnă că noi suntem mesajul lui 
Dumnezeu; Cuvântul Său! Aleluia! Pavel a spus: „Voi sunteţi 
arătaţi ca fiind epistola lui Cristos, scrisă de noi, ca slujitori ai 
Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel Viu; nu pe 
nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne” 
(2 Corinteni 3:3). Aici el ne ajută să înţelegem de ce suntem 
epistolele lui Cristos. Cristos este Cuvântul lui Dumnezeu; 
acum, Pavel spune că noi suntem Cuvântul lui Cristos; tu 
eşti un mesaj. Nu este de mirare că El ne numeşte lumina 
lumii. Dumnezeu te foloseşte ca să transmiţi un mesaj lumii 
în fiecare zi; eşti declarat epistola lui Cristos, scrisă de Duhul 
Dumnezeului cel Viu! Acesta este motivul pentru care eşti 
atât de special! Ioan a făcut următoarea afirmaţie cu privire la 
Isus: „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 

Începem noi iarăşi să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva 
avem trebuinţă, ca unii, de epistole de laudă, către 
voi sau de la voi? Voi sunteţi epistola noastră, scrisă 
în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii. 
Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Cristos, scrisă 
de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul 

Dumnezeului cel Viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe 
nişte table care sunt inimi de carne (2 Corinteni 3:1-3).

Epistole ale lui Cristos!

MIERCURI
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Note

ca slava Singurului născut din Tatăl” 
(Ioan 1:14). În vremurile biblice, când 
oamenii Îl vedeau pe Isus, vedeau 
Cuvântul; El era Cuvântul care vorbea, 
umbla şi trăia în mijlocul lor. Nu este de 
mirare că L-au numit „Emanuel,” adică 
„Dumnezeu este cu noi!” Însă astăzi, 
în vremurile Noului Testament, oricine 
vrea să vadă Cuvântul lui Dumnezeu 
ar trebui să poată face aceasta 
privindu-te pe tine! Tu eşti epistola 
lui Cristos astăzi. Aşadar, atunci când 
studiezi Noul Testament, te priveşti 
pe tine însuţi. Unii poate îşi spun: „Nu 
se poate una ca aceasta! Doar Isus Se 
califică să fie descris astfel!” Nu! Iacov 
1:18 spune: „El, de bunăvoia Lui, ne-a 
născut prin Cuvântul adevărului...”; 
ceea ce înseamnă că eşti născut din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Şi dacă eşti 
născut din Cuvânt, atunci eşti una cu 
el. Isus este Cuvântul lui Dumnezeu 
întrupat. Noi suntem copii ai 
Cuvântului lui Dumnezeu. Aşadar, cine 
suntem noi? Cuvântul – epistolele Lui! 
Slavă lui Dumnezeu!

2 Timotei 4:1-22
Ieremia 26-28

Ioan 8:12-21
2 Împăraţi 19-20

2 Corinteni 3:18; 
1 Petru 1:23

| Proclamaţie
Nu sunt un om obişnuit; sunt 
epistola lui Cristos! Când oamenii 
se uită la mine, ei văd o manifestare 
a Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt 
un mesaj citit de toţi oamenii, prin 
care mulţi ajung la cunoştinţa lui 
Cristos! Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



O Biblie pentru fiecare cameră de  
hotel – Evanghelia mobilă!

Biblia, care conţine Cuvântul viu al lui Dumnezeu 
este un instrument eficient de evanghelizare 

pentru a-i câştiga pe cei nemântuiţi. Mulţi oameni 
au mărturisit că după ce au citit din Biblia pe care 
au găsit-o în camera de hotel, şi-au predat viaţa lui 
Isus Cristos, chiar dacă nu a fost nimeni acolo să le 
predice. 

Iată de ce, în 2015, anul nostru de triumf, sponsorii 
Bibliei sunt hotărâţi să distribuie Biblii într-un mod 
special. Prin intermediul campaniei „O Biblie pentru 
fiecare cameră de hotel,” mulţi oameni vor fi atinşi 
de Evanghelia lui Isus Cristos şi se vor bucura de 
cunoaşterea mântuitoare a Cuvântului lui Dumnezeu. 

Alăturaţi-vă acestei campanii de distribuire a Bibliei cu 
comentarii din Rapsodia Realităţilor în fiecare cameră 
de hotel din Nigeria, Ghana şi Africa de Sud.

Pentru mai multe informaţii despre modul în care poţi 
deveni partener în această campanie în particular, 
ca biserică, sau ca organizaţie, te rugăm să apelezi 
următoarele numere de telefon: 08025013710, 
08086110230. 

O Biblie pentru fiecare cameră de hotel Evanghelia mobilă!
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Una dintre frumoasele caracteristici ale iubirii 
dumnezeieşti este aceea că ea crede doar ce 

este mai bun despre cei din jur. Unii oameni ajung în 
necazuri deoarece cred toate lucrurile rele pe care le 
aud despre alţii. Nu permite niciodată nimănui să aducă 
informaţie negativă în inima ta ca să-ţi întineze sufletul. 
Nu petrece timp gândindu-te la lucruri negative, inclusiv 
la informaţie negativă despre alţi oameni.

Există oameni care dezvoltă ură faţă de alţii din 
cauza a ceea ce aud despre ei. Atunci când îi vezi pe cei 
din jur aşa cum îi vede Dumnezeu, nu vei fi niciodată 
influenţat de vreo informaţie negativă care este propagată 
despre ei. Cel mai bun lucru pe care poţi să îl faci este 
să vezi oamenii şi să te relaţionezi la ei din perspectiva 
dragostei lui Dumnezeu. Nu lăsa pe nimeni să sădească 
resentimente în tine împotriva altcuiva. Rămâi pozitiv şi 
păstrează-ţi gândurile bune despre cei din jur. Duhul lui 
Dumnezeu ne arată în versetul tematic care sunt gândurile 
care ar trebui să ne preocupe; lucruri care să îţi preocupe 
mintea. Nu ne spune să medităm asupra acuzaţiilor aduse 
altor oameni. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Pune-l 
în practică, pentru că devii oglindirea gândurilor tale. Biblia 
spune că, după cum gândeşte un om în inima lui, aşa este el 

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).

Rămâi pozitiv

JOI
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Note

(Proverbe 23:7). Imaginează-ţi cum 
ar fi dacă viaţa ta ar fi oglindirea 
gândurilor enumerate în Filipeni 4:8. 
Ce viaţă extraordinară ar fi aceea! La 
fel cum este de aşteptat din partea 
ta să priveşti oamenii în mod pozitiv, 
trebuie să ai o perspectivă pozitivă 
şi asupra vieţii; adoptă o mentalitate 
pozitivă. Atunci când te confrunţi cu 
o situaţie ostilă, poate în sănătate, 
în finanţe sau în orice altceva, fii 
plin de bucurie, pentru că ştii că 
totul este posibil. Cuvântul spune: 
„O inimă veselă este un bun leac...” 
(Proverbe 17:22). Iacov 1:2 spune să 
considerăm ca o bucurie atunci când 
trecem prin felurite încercări; de ce? 
Pentru că victoria ta este inevitabilă! 
Refuză să permiţi vreunei situaţii sau 
persoane să alunge bucuria din tine. 
Provocările au ca scop promovarea 
ta. Aşadar, priveşte cu bucurie viaţa 
ta, oamenii din jur şi toate lucrurile! 
Slavă lui Dumnezeu!

Tit 1-2
Ieremia 29-30

Ioan 8:22-32
2 Împăraţi 21-22

1 Tesaloniceni 5:16-19; Ioan 14:27; 
Romani 12:12

| Rugăciune
Domnul meu drag, Îţi mulţumesc 
pentru Cuvântul Tău care îmi 
purifică inima. Sunt transformat 
şi zidit prin Cuvântul Tău şi astăzi. 
Sunt elevat la un nou nivel de slavă, 
pe măsură ce meditez asupra sa, 
entuziast cu privire la viaţa mea şi la 
binecuvântările de care mi-ai făcut 
parte, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Regele David este cel care vorbeşte în versetul 
tematic, şi el a fost destul de înţelept să 

realizeze că este doar un pelerin pe acest pământ. 
Concluzia la care ajunge în discuţia lui cu Dumnezeu 
din acest verset ne dezvăluie ceva remarcabil despre 
dorinţele sale: „... nu-mi ascunde poruncile Tale.” Adică: 
„Nu-mi ascunde Cuvântul Tău.”

De ce avea David atâta pasiune pentru Cuvântul 
lui Dumnezeu? Să citim Psalmul 119:105: „Cuvântul Tău 
este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe 
cărarea mea.” El a înţeles puterea şi impactul Cuvântului 
lui Dumnezeu. Ştia că acest Cuvânt îl va ajuta; era pentru 
el o lumină care îi lumina calea. David era conştient că 
nu cumpărarea unei Biblii dă lumină, nici auzirea sau 
predicarea nu oferă lumină, ci pătrunderea Cuvântului 
lui Dumnezeu dă lumină şi îi dă pricepere celui simplu 
(Psalmul 119:130, versiunea Fidela). Deci accentul nu 
se pune pe ascultarea cât mai multor predici; dacă nu 
pătrunde în duhul tău, Cuvântul nu îţi va da lumină. 

Pământul este acoperit de întuneric spiritual, însă 
tu ai nevoie de lumină – lumina Cuvântului lui Dumnezeu 
– ca să îţi poţi urma victorios parcursul vieţii. Fii plin de 
pasiune pentru Cuvânt şi permite-i să te îndrume şi să îţi 
direcţioneze paşii! Cuvântul lui Dumnezeu este lumina 
ce îţi arată care este adevărul; tot el îţi arată şi cine eşti 
tu cu adevărat. Prin lumina Cuvântului lui Dumnezeu 

Sunt un străin pe pământ: nu-mi ascunde poruncile 
Tale (Psalmul 119:19).

Cuvântul Său este lumină

VINERI
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Note

vezi toate lucrurile frumoase pe 
care Dumnezeu le-a depozitat în 
duhul tău. În lumina Lui vei vedea 
că eşti mai mult decât biruitor şi că 
nimic nu îţi este imposibil.

În tine există foarte multă 
frumuseţe şi slavă, însă poţi vedea 
aceste lucruri bune doar în lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu, care 
este adevărata lumină. Pe măsură 
ce studiezi Cuvântul şi meditezi 
asupra lui, calea ta va fi inundată 
de lumină şi vei continua să creşti 
din slavă în slavă.

Tit 3:1-15
Ieremia 31-32

Ioan 8:33-43
2 Împăraţi 23

Romani 12:2; 
Ioan 8:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
gloria Cuvântului Tău. Cuvântul Tău 
este o candelă pentru picioarele 
mele şi o lumină pe cărarea mea; 
astfel pot să văd şi să-mi însuşesc 
nivelurile superioare de slavă pe 
care mi le-ai rânduit, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



A trăi o viaţă de confort nu înseamnă să ai 
mobilă frumoasă, să ai o maşină deosebită, 

să trăieşti într-o vilă, să ai un iaht etc. Poţi avea toate 
aceste lucruri şi să nu ai pace în suflet. În acelaşi timp, 
cineva poate fi într-o groapă sau în temniţă şi să fie plin 
de bucurie.

Mulţi apostoli au avut o experienţă de genul 
acesta. Unii au fost închişi, iar alţii au fost chinuiţi, însă 
toţi au fost plini de bucurie. Şi profeţii din vechime au 
experimentat acelaşi gen de situaţii. Au fost pedepsiţi 
pentru că rosteau adevărul şi făceau ce era drept, însă 
erau plini de bucurie. Aşadar, bucuria şi adevărata 
satisfacţie se găsesc în duhul tău.

Viaţa înseamnă mult mai mult decât simbolurile 
lumeşti ale prosperităţii. Adevărata prosperitate nu 
înseamnă câte maşini ai sau câte case ţi-ai construit. 
Adevărata bunăstare este triumful Cuvântului lui 
Dumnezeu în viaţa ta. A biruit Cuvântul în viaţa ta? 
Domină el viaţa ta? Acestea sunt lucrurile care contează 
cu adevărat.

Cât de prosper vrei să fii? Cât de glorioasă vrei 
să fie viaţa ta? Dacă ai medita asupra Cuvântului, ai fi 
înconjurat de bunăstare! Vei fi ca un pom sădit lângă 

Viaţa voastră lăuntrică înseamnă cu mult mai mult 
decât mâncarea pe care o trimiteţi în stomac, iar 

înfăţişarea voastră exterioară înseamnă mai mult 
decât hainele pe care vi le puneţi pe voi (Luca 12:23, 

versiunea Message - Mesajul, n.tr.).

Viaţa înseamnă mai mult

SÂMBĂTĂ
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Note

un izvor de apă, care îşi dă rodul la 
vremea lui; frunzele tale nu se vor 
veşteji şi tot ce vei face va prospera. 
Fie Cuvântul lui Dumnezeu 
delectarea şi preocuparea ta, iar 
viaţa ta va fi plină de slavă.

Adevărata bunăstare este 
harul lui Dumnezeu peste viaţa 
ta, care determină toate lucrurile 
în care eşti implicat să reuşească 
din plin. Adevărata bunăstare 
este însoţită de împlinire, pace 
şi linişte în gânduri. Este viaţa lui 
Cristos revelată în tine. Adevărata 
bunăstare este să umbli în 
totalitatea binecuvântărilor şi 
harului lui Dumnezeu, precum şi 
capacitatea de a le oferi şi altora 
din acestea.

Filimon 1:1-25
Ieremia 33

Ioan 8:44-59
2 Împăraţi 24-25

1 Petru 1:7-8; Luca 12:5; 
Marcu 8:35-37

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
că îmi arăţi ce înseamnă adevărata 
bunăstare. Cuvântul Tău a preluat 
locul central şi triumfă permanent 
în viaţa mea. Depind exclusiv 
şi neîntrerupt de promovarea, 
bunăstarea şi proviziile Tale. Îţi 
mulţumesc că m-ai adus într-un loc 
de onoare, excelenţă şi glorie, 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

„Viaţa mea are o nouă semnificaţie!”

„Viaţa mea obişnuia să fie de nesuportat. Ajunsesem chiar într-un 
punct în care toţi cei din jur nu credeau că am vreo valoare. Într-o 
zi am primit un exemplar gratuit al Rapsodiei Realităţilor, pe care 
l-am citit cu atenţie. A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat 
vreodată! Mi-a îmbogăţit modul de a gândi şi m-a ajutat să văd viaţa 
din perspectiva lui Dumnezeu. Astăzi sunt o mărturie vie: casa, familia, 
afacerea şi toţi cei din sfera mea de contact au fost binecuvântaţi 
datorită Cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am primit prin acest 
devoţional.”  − Dora; Danemarca 

„Un nivel nou şi mult mai înalt de spiritualitate!”

„Studierea Rapsodiei Realităţilor în limba uzbecă m-a întărit şi m-a 
ridicat. Cunosc mai multe şi înţeleg mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. 
Acum ştiu ce înseamnă să fii binecuvântat şi înţeleg latura spirituală a 
vieţii. Mai mult, le vorbesc şi celor din congregaţia mea din devoţional. 
Vă mulţumesc, domnule pastor Chris, pentru că binecuvântaţi naţiunile 
lumii cu „Îngerul mesager” şi pentru că ridicaţi lideri excepţionali!”   ̶  
Diacon G; Uzbekistan

“Eliberat de duhul de frică!”

“Sunt elev la liceu şi aproape toată viaţa am trăit în frică şi în nesiguranţă. 
La un moment dat am auzit programul Rapsodiei Realităţilor la radio. 
Ascultând programul am învăţat că, fiind copil al lui Dumnezeu, sunt 
protejat supranatural. De aceea nu mai există nici un motiv pentru care 
să mă las dominat de frică. Această realitate mi-a schimbat viaţa! Acum 
trăiesc liber de duhul de frică, conştient că Dumnezeu nu mi-a dat un 
duh de frică, ci de dragoste, de putere şi de minte sănătoasă. Slavă lui 
Dumnezeu!”  ̶  L. Samisoni; Tonga
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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   


