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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 667 limbi şi încă 

mai numărăm. Ediţia 2016 a fost special redactată 
pentru a intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru 
a te poziţiona pentru un real succes pe tot parcursul 
anului.
Ideile transformatoare din această nouă serie te vor 
revigora şi te vor pregăti pentru o experienţă plină de 
rodire şi de împlinire cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
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În Ieremia 20:10, Biblia relatează greutăţile cu 
care s-a confruntat profetul Ieremia într-un 

anumit moment din viaţa lui. Prietenii lui îl trădaseră 
şi unii oameni care urau curajul lui abia aşteptau ca el 
să comită o greşeală, pentru a se putea răzbuna pe el. 
A fost un timp de mare presiune, însă el nu a putut să 
se retragă în tăcere. Citeşte din nou în versetul tematic 
cuvintele motivatoare ale angajamentului său faţă de 
Domnul nostru. Ieremia trebuia să vorbească. Trebuia 
să proclame mesajul lui Dumnezeu. Nimic a nu putut 
stinge pasiunea lui pentru Domnul! 

Este posibil să te fi uitat la mediul tău înconjurător, 
la casa ta, la locul de muncă, la oraşul sau la naţiunea 
ta, şi să fi spus: „Voi aduce slava lui Dumnezeu în acest 
loc; voi vesti Evanghelia şi voi avea grijă ca Împărăţia lui 
Dumnezeu să fie întemeiată în inima oamenilor.” Apoi, 
dintr-o dată, apar probleme şi prigoniri din toate părţile. 
Ştii ceva? Trebuie să rămâi puternic. Nu te înspăimânta! 
Ia poziţie pentru Evanghelie. 

Apostolul Pavel s-a aflat într-o situaţie similară, 
dar citeşte ce a spus: „Dar eu nu consider viaţa mea 
scumpă pentru mine, numai să-mi sfârşesc alergarea 
şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, de a 
mărturisi Evanghelia harului lui Dumnezeu” (Faptele 

Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El şi nu voi mai vorbi 
în Numele Lui!”, iată că în inima mea este ca un foc 

mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu 
pot (Ieremia 20:9).

VINERI

1
Ia poziţie pentru Evanghelie 



| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că îmi 
dai pretutindeni oportunităţi de a 
câştiga oameni cu Cuvântul Tău. Mie 
nu îmi este ruşine de Evanghelia lui 
Cristos, pentru că o recunosc drept 
puterea de mântuire a fiecăruia 
care crede. Prin urmare mă dedic 
răspândirii Evangheliei, pentru a 
face cunoscută slava Ta în întreaga 
lume, în Numele lui Isus. Amin 

Matei 1
Geneza 1-2

Apostolilor 20:24, versiunea GBV). Binecuvântate 
cuvinte! 

Ieremia, în ciuda terorii şi a tuturor necazurilor 
din jurul lui, s-a ridicat pentru Domnul, întrucât 
înţelesese că Cel ce era cu el era mai mare decât toate 
adversităţile din jurul lui. El a afirmat cu îndrăzneală: 
„Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; de 
aceea, prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. Se 
vor umple de ruşine că n-au lucrat cu chibzuinţă: de o 
veşnică ruşine care nu se va uita” (Ieremia 20:11). 

Domnul ţi-a creat oportunităţi în familie, în oraş, 
la locul de muncă şi în mediul de influenţă pentru ca 
tu să poţi avea impact în propovăduirea Evangheliei, 
pentru El. Nu rămâne tăcut. Anul acesta, mai mult ca 
niciodată, să faci din câştigarea sufletelor pentru Cristos 
prioritatea ta numărul unu. Cea mai mare dorinţă a ta 
să fie aceea de a aduce laudă Numelui Domnului şi de a 
face cunoscută slava Lui.

Faptele Apostolilor 
5:33-42

Neemia 3

Romani 1:16
STUDIU SUPLIMENTAR

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



Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie 
pasionat de Biserica lui Cristos. David a 

spus: „Mă bucur când mi se zice: «Haidem la Casa 
Domnului!»“ (Psalmul 122:1). El a fost pasionat de 
casa lui Dumnezeu! Nu este de mirare că Dumnezeu 
l-a descris ca fiind un om după inima Lui (Faptele 
apostolilor 13:22). Într-o zi, în timp ce se afla pe scaunul 
lui de domnie, David a devenit preocupat de faptul că, 
în calitate de rege al Israelului, el locuia într-un palat, 
în timp ce poporul lui Dumnezeu nu I se putea închina 
Domnului decât într-un cort. Astfel, el a decis: „Am de 
gând să Îi zidesc lui Dumnezeu o casă.” Ce inimă avea! 

Şi evreii au fost pasionaţi de oraşul lui Dumnezeu. 
Biblia spune: „Lângă râurile Babilonului, acolo ne-am 
aşezat, da, am plâns când ne-am amintit de Sion” 
(Psalmul 137:1, versiunea Fidela). Găsim acelaşi lucru şi 
în Ieremia 51:50: „Cei care aţi scăpat de sabie, plecaţi, 
nu zăboviţi! Cei din pământul depărtat, gândiţi-vă la 
Domnul, şi Ierusalimul să fie în inimile voastre!” Cu alte 
cuvinte, gândiţi-vă la Ierusalim. 

În Isaia 62:6-7, Biblia spune: „Pe zidurile tale, 
Ierusalime, am pus nişte străjeri, care nu vor tăcea 
niciodată, nici zi, nici noapte! Voi, care Îi aduceţi 
aminte Domnului de el, nu vă odihniţi deloc! Şi nu-I 
daţi răgaz, până nu va aşeza din nou Ierusalimul şi-l 
va face o laudă pe pământ.” Domnul a pus străjeri să 

SÂMBĂTĂ
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Căci râvna Casei Tale mă mănâncă... (Psalmul 69:9). 

Pasiune pentru Domnul şi 
pentru Biserica Lui!



mijlocească pentru Ierusalim zi şi noapte, cu pasiune în 
inimile lor. 

Noi suntem din Ierusalimul de sus (Galateni 
4:26). Evrei 12:22 spune: „Ci v-aţi apropiat de muntele 
Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul 
ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a 
îngerilor.” Domnul ne-a făcut străjeri mijlocitori pentru 
Biserica lui Isus Cristos. Tu trebuie să continui să te rogi, 
până când Biserica lui Isus Cristos va răspândi slavă în 
oraşul tău, în naţiunea ta şi în regiunile de dincolo de 
ea. Înflăcărează-te mai mult în duhul tău şi fii pasionat 
de răspândirea Evangheliei. Acum este timpul! Decide 
să ai impact la nivel mondial pentru Isus Cristos şi să 
stabileşti Împărăţia Lui în inimile oamenilor.

Matei 2
Geneza 3-5

Faptele Apostolilor 
6:1-8

Neemia 4-5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
făcut un cetăţean al Împărăţiei 
Tale cereşti. Pasiunea mea este 
alimentată de Duhul Tău să 
mijlocească pentru răspândirea 
Evangheliei şi influenţei Bisericii lui 
Isus Cristos pe pământ, în Numele 
lui Isus. Amin.

Psalmul 122:6-9
STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Dumnezeu Se aşteaptă ca tu să îi preţuieşti 
pe ceilalţi la fel cum te preţuieşte El pe tine. 

Când oamenii iau legătura cu tine, nu ar trebui să se 
simtă neliniştiţi, inferiori, imperfecţi, timizi, nesiguri, 
fricoşi sau să se îndoiască de ei înşişi. Mai degrabă, ar 
trebui să fie încrezători, inspiraţi, curajoşi, puternici, 
plini de vitalitate şi entuziaşti pentru a înfrunta viaţa şi a 
câştiga. Nu face nimic ce îi va face pe oameni să se simtă 
intimidaţi, fără valoare sau deznădăjduiţi. 

Gândeşte-te la ce a făcut Domnul în Geneza, 
capitolul optsprezece: El a apărut sub forma unui 
om şi i-a spus lui Avraam, care atunci avea aproape 
o sută de ani, că va avea un fiu cu soţia lui, Sara. Iar 
Sara, care a auzit ce a spus Domnul, a râs în sinea 
ei, zicând: „Acum, când am îmbătrânit, să mai am 
pofte? Domnul meu, bărbatul, de asemenea, este 
bătrân” (Geneza 18:12). 

Răspunzând la necredinţa Sarei, Dumnezeu 
l-a întrebat pe Avraam: „Pentru ce a râs Sara...?” 
(Geneza 18:13). Biblia spune: „Sara a tăgăduit şi a 
zis: «N-am râs!» Căci i-a fost frică...” (Geneza 18:15). 
Dumnezeu ar fi putut să o mustre: „Îndrăzneşti să 
spui o minciună în prezenţa Mea?” Dar nu, El n-a fost 

Nu judecaţi oamenii, tăbărând asupra eşecurilor lor şi 
criticându-le greşelile... Nu-i condamnaţi pe cei căzuţi; 
asprimea aceea se poate întoarce ca un bumerang. Fiţi 
îngăduitori cu oamenii; viaţa vi se va părea mult mai 

uşoară (Luca 6:37, versiunea Message – Mesajul, n.tr. ). 

DUMINICĂ

3
Fii o sursă de inspiraţie!



supărat pe ea. În schimb, i-a spus, plin de dragoste: 
„... Ba da, ai râs” (Geneza 18:15). 

Dumnezeu nu a pus-o pe Sara în inferioritate; El 
nu i-a atacat personalitatea. I S-a adresat cu blândeţe, 
deoarece ştia că motivul pentru care ea minţise era frica, 
iar soluţia pentru teamă este credinţa care lucrează prin 
dragoste. Lasă-i pe oameni să fie încrezători în prezenţa 
ta. Oferă-le libertatea de a fi ei înşişi. Să se poată exprima 
liber; în preajma ta nimeni nu ar trebui să se teamă că ar 
putea eşua sau că ar putea greşi. 

Fiecare persoană a fost răscumpărată şi spălată de 
sângele lui Isus Cristos; noi am fost sfinţiţi de Dumnezeu 
şi, prin urmare, suntem valoroşi pentru El. Când priveşti 
oamenii şi relaţionezi cu ei având această mentalitate, 
ei vor avea încredere în ei înşişi şi vor şti că acesta este 
şi modul în care îi vede Dumnezeu. Astfel, atunci când 
greşesc, în loc să fugă de Dumnezeu, ei vor alerga la El.

Matei 3
Geneza 6-8

Faptele Apostolilor 
6:9-15

Neemia 6

| Rugăciune
Milostivule Tată, Îţi mulţumesc 
că mă iubeşti, mă accepţi şi mă 
înveţi să revărs şi asupra altora 
aceeaşi bunătate, acoperindu-i 
întotdeauna cu dragostea Ta. Am 
totdeauna încredere în dragostea 
Ta şi sunt destoinic prin destoinicia 
Ta, în Numele lui Isus. Amin. 

Luca 6:36; Matei 5:7; 
1 Petru 4:8

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cât de important este să nu ne concentrăm 
atenţia asupra noastră – cine suntem, ceea 

ce am făcut, unde am fost, ce avem – ci să ne uităm la 
Domnul! Îmi amintesc de Avraam şi de extraordinara sa 
experienţă cu Domnul. În Geneza 15:1, Dumnezeu i-a 
spus: „Nu te teme... Eu sunt scutul tău, şi răsplata ta 
cea foarte mare.” Cu toate acestea, Avraam s-a plâns: 
„Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da, căci mor fără 
copii... Iată, nu mi-ai dat sămânţă...” (Geneza 15:2-
3). Dumnezeu îi promisese deja că va avea un fiu, însă 
Avraam încă se lupta să creadă.

Apoi Dumnezeu l-a scos din cortul lui şi i-a spus: 
„«Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le 
numeri.» Şi i-a zis: «Aşa va fi sămânţa ta.» Avraam L-a 
crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca 
neprihănire” (Geneza 15:5-6). Prin aceasta, Avraam şi-a 
putut vizualiza urmaşii ca fiind la fel de greu de numărat 
ca stelele cerului, şi a crezut! După aceasta, s-a născut 
Isaac. 

Dumnezeu a trebuit să îi stimuleze viziunea lui 
Avraam; El l-a îndemnat să privească în direcţia cea 
bună şi să se focalizeze asupra a ceea ce contează cu 
adevărat. Domnul l-a ajutat să privească dincolo de 
vârstă şi de circumstanţe, spre cer. Nu te uita în casa ta 
sau în contul tău bancar pentru a vedea ce ai. Nu spune: 

LUNI
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Priveşte la El!

Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni 
ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut 

cerurile şi pământul (Psalmul 121:1-2).



„Sunt falit; sunt atât de multe lucruri pe care vreau să le 
fac, însă nu am bani.” Nu! Ci priveşte la Isus, Căpetenia 
şi Desăvârşirea credinţei tale (Evrei 12:2). Priveşte spre 
cer, căci de acolo vine ajutorul tău. 

Acesta este unul dintre beneficiile rugăciunii. În 
locul în care ne retragem pentru rugăciune, ne putem 
concentra cu adevărat atenţia asupra Domnului. Când 
mă rog, eu nu văd imposibilităţi, limitare, sau probleme. 
Îl văd doar pe Domnul, văd binecuvântările Lui, măreţie, 
şi minuni! Aceasta se întâmplă de fiecare dată când te 
concentrezi asupra Lui prin rugăciune, prin meditare 
la Cuvântul Lui şi prin părtăşia Duhului Sfânt: vezi şi 
experimentezi miracole! 

Aşadar, refuză să te îngrijorezi cu privire la cine 
te va ajuta. Uită-te spre cer! Ridică-ţi ochii spre munţi; 
ajutorul tău vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi 
pământul (Psalmul 121:1-2). Slavă în veci Numelui Său!

Matei 4
Geneza 9-11

Faptele Apostolilor 
7:1-11

Neemia 7-8

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
adus într-un loc de excelenţă, 
de victorie şi de belşug. Sunt 
inspirat de Cuvântul Tău să nutresc 
gândurile potrivite, să rostesc 
cuvintele potrivite şi să primesc 
rezultatele promise în Scriptură 
pentru viaţa mea chiar astăzi, în 
Numele lui Isus. Amin. 

Isaia 26:3; Filipeni 4:6-7; 
Evrei 12:2

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mesajul Evangheliei care ne-a fost încredinţat 
este o perlă de mare preţ (Matei 13:46). Prin 

urmare, trebuie să veghem ca el să producă impactul 
dorit şi să transforme viaţa celor cărora le slujim, iar 
acest rezultat îl putem obţine pregătind inima lor prin 
rugăciune. Dacă nu te rogi ca inima să le fie gata pentru 
a primi Cuvântul lui Dumnezeu, propovăduirea ta ar 
putea să nu aibă efectul pe care îl aştepţi.

Evanghelia pe care am fost însărcinaţi să o 
predicam şi să o învăţăm este singura speranţă şi 
putere pentru mântuirea omenirii. De aceea rugăciunea 
adecvată este foarte importantă pentru ca acest mesaj 
să poată transforma viaţa cuiva. Pentru aceasta, trebuie 
să ne rugăm rugăciunea de travaliu; aceasta este o 
formă de agonie a sufletului. În Luca 22:44, Isus S-a rugat 
astfel: „A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început 
să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca 
nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.” 

Cuvântul „agonie” din text provine din traducerea 
termenului grecesc „agōnia,” care înseamnă luptă, a 
te lupta cu cineva pentru ceva. Este ca o trântă; este o 
luptă a credinţei, o dispută pentru sufletele oamenilor. 
Prin acest fel de rugăciune, încerci literalmente să îi 
smulgi pe oameni de sub dominaţia diavolului. 

De exemplu, să luăm cazul unui creştin care a 
devenit lumesc şi nu mai ia activităţile spirituale în 

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

MARȚI
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Pregăteşte-le inima prin 

rugăciune 



serios. Ar trebui să „agonizezi” pentru el în rugăciune, ca 
el să redevină spiritual şi pasionat de lucrurile Duhului. 
Poate că el a plecat din Biserică, iar tu te-ai decis să îi 
împărtăşeşti Cuvântul Domnului, pentru a-l întări şi a-l 
inspira. Totuşi, în primul rând, trebuie să îi pregăteşti 
inima prin acest tip de rugăciune. În caz contrar, el poate 
să asculte tot ce spui şi totuşi să rămână în aceeaşi stare. 
Dar tu nu vrei aşa ceva! Vrei o schimbare. 

Prin urmare, agonizează pentru sufletul său, 
pledându-i cauza cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu, 
pentru ca El să îi acorde pocăinţă şi cunoaşterea 
adevărului. În timp ce faci acest lucru, Duhul Sfânt îi va 
mişca inima şi îi va da har pentru o schimbare.

 

Matei 5:1-20
Geneza 12-14

Faptele Apostolilor 
7:12-21

Neemia 9

2 Corinteni 5:18; Ieremia 29:7; 
Evrei 4:15-16

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
puterea rugăciunilor de travaliu 
asupra acelora pe care mi-ai dat 
responsabilitatea să-i câştig pentru 
Tine prin Evanghelie. Îmi reînnoiesc 
astăzi cu înflăcărare dedicarea, 
vigoarea şi pasiunea pentru 
această lucrare. Declar că lumina 
Evangheliei Tale slăvite străluceşte 
în inima lor, risipind întunericul, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când stabileşti noi obiective şi plănuieşti să 
creezi noi niveluri de bunăstare şi de creştere, 

concentrează-te asupra Cuvântului lui Dumnezeu. 
Roagă-te şi meditează la Cuvântul Său. Stabileşte un timp 
de părtăşie cu Duhul Sfânt. Din când în când, vorbeşte 
în alte limbi şi spune-I Domnului despre obiectivele tale 
şi El Se va îngriji ca tu să le atingi. Psalmul 37:5 spune: 
„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te 
în El, şi El va lucra.”

Isaia 26:3 spune: „Tu îl vei ţine în desăvârşită 
pace, pe cel a cărui minte este fixată asupra ta, pentru 
că el se încrede în Tine” (Isaia 26:3, versiunea Fidela). 
Expresia tradusă prin „pace desăvârşită” în versetul 
de mai sus înseamnă în original „pace cu bunăstare.” 
Spune: „Tu îl vei ţine în desăvârşită pace, pe cel a cărui 
minte este fixată asupra Ta...” Trebuie ca mintea ta să 
rămână aţintită asupra Domnului.

Ia-ţi gândul de la ştiri şi de la informaţii care 
provoacă frică, depresie şi distragere şi rămâi focalizat 
asupra lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său veşnic. 
Disciplinează-ţi mintea într-o direcţie – direcţia 
Cuvântului lui Dumnezeu – şi vei avea succes deplin, 
bunăstare şi pace.

Biblia mai spune: „Această carte a Legii să nu se 
depărteze de gura ta, ci cugetă asupra ei zi şi noapte, 

Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor 
izbuti planurile (Proverbe 16:3).

Încrede-te în Domnul şi rămâi 
focalizat

MIERCURI
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ca să iei seama să faci conform cu tot ce este scris în 
ea; fiindcă atunci vei face calea ta prosperă şi atunci 
vei avea mult succes” (Iosua 1:8, versiunea Fidela). 
Păstrându-ţi mintea concentrată asupra lui Dumnezeu 
şi a Cuvântului Său ai garanţia unei vieţi de adevărat 
succes. Poate că te întrebi: „Care este legătura dintre 
mintea mea şi bunăstarea mea?”

Vezi tu, mintea este locul în care Dumnezeu caută 
să lucreze. Dacă El ocupă primul loc în mintea ta, tu 
poţi atinge nivelul acela de sănătate, de succes şi de 
bunăstare pe care El îl doreşte pentru tine. Mintea ta 
este uşa spre duhul tău şi de acolo, din inima ta, ies 
izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

Indiferent cât de dator sau de bolnav ar fi cineva, 
dacă poate pătrunde Cuvântul lui Dumnezeu în sistemul 
acelei persoane, lucrurile se vor schimba într-o clipă.

 Cuvântul lui Dumnezeu este reţeta Sa pentru 
sănătate divină, bogăţie şi o viaţă glorioasă. Crede-L pe 
Dumnezeu şi rămâi focalizat asupra Cuvântului Său.

Matei 5:21-48
Geneza 15-17

Faptele Apostolilor 
7:22-32

Neemia 10

Evrei 12:2; 
Ieremia 17:7-8

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată drag, pentru 
Cuvântul pe care mi l-ai adresat şi 
astăzi! Mintea îmi este concentrată 
asupra Cuvântului Tău şi refuz să 
fiu distras. Victoria, bunăstarea şi 
sănătatea divină sunt evidente în 
viaţa mea, pentru că mă dedic cu 
totul Cuvântului Tău, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Cât de minunat şi de motivator este versetul 
tematic! Isus Cristos este imaginea 

Dumnezeului invizibil. Cuvântul „chip” din acest text 
provine din traducerea termenului grecesc „eikõn,” care 
înseamnă „reprezentare fidelă,” „imagine” etc. şi din 
care derivă cuvintele contemporane: „icoană,” „iconiţă,” 
„pictogramă.” Gândeşte-te la un computer sau la un 
telefon inteligent, de exemplu. S-ar putea să nu vezi o 
anumită aplicaţie în sistem, însă îi vezi pictograma (iconiţa) 
– un simbol grafic sugestiv – care te ajută să navighezi cu 
uşurinţă în telefon şi să o accesezi cu o simplă atingere.

Coloseni 1:15 ne spune că Isus: „… este chipul 
Dumnezeului cel invizibil, întâiul născut din toată creaţia” 
(Coloseni 1:15, versiunea Fidela); aceasta înseamnă că 
El este expresia exterioară a Dumnezeului invizibil. A-L 
vedea pe Isus înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu Tatăl. În 
Ioan 14:8-9, atunci când Filip întreabă: „Doamne, arată-
ni-L pe Tatăl, şi ne este de ajuns,” Isus îi răspunde: „Cine 
M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl; cum zici tu, dar 
«Arată-ni-L pe Tatăl?»“ 

Isus este imaginea perfectă a Dumnezeirii. El este 
reprezentarea exactă a persoanei Tatălui. Tatăl L-a numit 

El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, Cel întâi 
născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost 

făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, 
cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, 

fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost 
făcute prin El şi pentru El (Coloseni 1:15-16). 

Isus – plinătatea Dumnezeirii!

JOI
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cu bucurie moştenitor al tuturor lucrurilor, inclusiv al 
tronului Său. Biblia spune că Tatăl a vrut ca în Isus să 
locuiască toată plinătatea (Coloseni 1:19). Apoi, Coloseni 
2:9 ne arată că în El (Isus), locuieşte trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii. Aşadar, dacă L-ai văzut pe Isus, 
L-ai văzut pe Tatăl. Slavă lui Dumnezeu!

În Ioan 10:30, El a spus: „Eu şi Tatăl una suntem.” 
Atunci când a spus aceasta, evreii, necunoscând cine era 
El, L-au acuzat de blasfemie şi au încercat să Îl ucidă cu 
pietre: „Atunci iudeii iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă. 
Isus le-a zis: «V-am arătat multe lucrări bune care vin 
de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi 
cu pietre în Mine?» Iudeii I-au răspuns: «Nu pentru o 
lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o 
hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu»“ 
(Ioan 10:31-33). Ei au înţeles implicaţia celor spuse de 
Isus. Isus este una cu Tatăl; El este întruchiparea plinătăţii 
Dumnezeirii.

Matei 6:1-18
Geneza 18-19

Faptele Apostolilor 
7:33-42

Neemia 11

Coloseni 2:9-10; 
1 Ioan 4:17

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa Ta şi pentru natura Ta de 
neprihănire care mi-au fost 
transferate în duh. Acestea îmi dau 
abilitatea să gândesc, să acţionez 
şi să trăiesc ca o întipărire a slavei 
Tale şi ca o reprezentare fidelă a Ta, 
pentru că aşa cum este Isus, sunt şi 
eu în această lume. Am fost iniţiat 
în acelaşi fel de viaţă. Am caracterul 
şi natura Lui, pentru că am devenit 
una cu El. Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Noapte cerească 
Iohannesburg, 22 ianuarie 2016

cu Pastorul Chris

Pregăteşte-te pentru o noapte de minuni în Iohannesburg, 
în cadrul evenimentului „Noapte cerească” împreună cu 

Pastorul Chris!

Iohannesburg, capitala provinciei Gauteng şi cel 
mai mare oraş al Africii de Sud, va experimenta o 
extraordinară mişcare a Duhului lui Dumnezeu chiar la 
începutul anului 2016, în cadrul epocalului eveniment 
„Noapte cerească”, împreună cu omul lui Dumnezeu, 
Pastorul Chris.

Oamenii se vor aduna cu miile pe stadionul FNB 
din Iohannesburg la 22 ianuarie pentru a primi 
extraordinara împărtăşire a Cuvântului lui Dumnezeu 
şi a Duhului Sfânt care le va dezvolta cunoaşterea 
lui Dumnezeu şi îi va propulsa într-un nou nivel de 
viață.Şi nu doar credință ți se va împărtăşi la această 
întâlnire glorioasă, ci se anunță şi un mare flux de 
miracole, prin care vei experimenta demonstrarea 
caracterului Duhului Sfânt. 

Pregăteşte-te să fii învăluit în prezența glorioasă 
a lui Dumnezeu şi să fii poziționat pentru o viață de 
stăpânire şi de victorie neîntreruptă! Programează-ți 
participarea încă de acum! 
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Isus ne-a mântuit, iar versetul tematic ne arată 
ce a făcut El pentru noi şi ce ne-a făcut să fim. 

El te-a împăcat cu Tatăl prin trupul Lui de carne, prin 
moarte, ca să te prezinte sfânt, fără prihană şi fără 
vină în faţa lui Dumnezeu. Acesta nu este un lucru pe 
care Dumnezeu încearcă să-l facă sau pe care îl va face 
cândva; El deja l-a făcut prin moartea şi prin învierea 
lui Isus Cristos. Aşa că aceasta nu este o promisiune; 
de fapt, este o declaraţie de fapt. Tu ai fost împăcat cu 
Tatăl, iar partea a doua a versetului tematic ne dezvăluie 
cu claritate motivul împăcării: să fii prezentat sfânt, fără 
vină, ireproşabil în ochii lui Dumnezeu.

Nu contează ce gândesc alţii despre tine! 
Dumnezeu spune că tu eşti sfânt, fără prihană şi fără 
vină. Aşa eşti tu pentru El. Aşa te prezintă El în Cristos 
Isus – sfânt şi scos de sub toate acuzaţiile. De aici vine 
îndrăzneala credinţei noastre. Acesta este motivul 
pentru care, plini de îndrăzneală, facem cereri în Numele 
Său, hotărâm un lucru şi acesta se împlineşte (Iov 22:28, 
versiunea NTR). Toate se datorează neprihănirii noastre 
care vine de la El! Nu pentru ceea ce ai făcut sau n-ai 
făcut tu; nu! Ci datorită a ceea ce a făcut Isus.

Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin 
gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat 
acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă 

facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi 
fără vină (Coloseni 1:21-22).

Scos de sub acuzaţii!

VINERI
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Romani 5:17 spune: „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!” Așază-te în faţa oglinzii 
lui Dumnezeu – Cuvântul Său – şi vezi că eşti fără cusur! 
Priveşte în Cuvânt şi vezi că eşti justificat, impecabil şi 
fără condamnare! 

Poate citeşti aceste rânduri şi te gândeşti: „Aceasta 
nu mi se poate aplica mie. Am fost slab şi le-am făcut 
rău altora. Am făcut multe lucruri rele!” Nu te uita la 
ce ai făcut. Priveşte la ce a făcut El şi la ceea ce a făcut 
din tine, şi spune-i „Da!” Îmbrăţişează neprihănirea Lui 
şi începe să fii deosebit pe baza acestei noi informaţii. 
Dragostea Lui este mai mare şi mai puternică decât cel 
mai rău păcat. Tu ai valoare pentru El şi El te iubeşte 
foarte mult.

Matei 6:19-7:6
Geneza 20-22

Faptele Apostolilor 
7:43-53

Neemia 12

Romani 8:1; 
Romani 8:33-39

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai transferat neprihănirea Ta în 
duh. Astfel pot sta cu îndrăzneală 
înaintea Ta, fără vinovăţie, 
condamnare, inferioritate sau vină, 
în calitate de neprihănire a Ta şi 
de fiu aflat într-o indestructibilă 
uniune cu Tine. Îţi mulţumesc Tată, 
pentru acest minunat privilegiu, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Sunt mulţi oameni care cred că tot ceea ce 
a făcut Isus a fost să vină şi să ne salveze 

din păcat; dar aceasta este doar o faţetă a istoriei 
mântuirii. Da, El ne-a salvat de păcatele noastre, dar a 
făcut aceasta cu un scop: ca să ne poată face fii ai lui 
Dumnezeu. Adevăratul Lui scop a fost acela de a ne da 
o viaţă nouă, viaţa lui Dumnezeu! Nu a fost doar să ne 
salveze de păcatele noastre. Salvarea de păcat a fost 
doar un mijloc de îndeplinire a scopului. 

Trebuie să înţelegi aceasta: când El a fost crucificat, 
tu erai în El, deoarece El a murit pentru toţi oamenii; 
El a fost făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5:21); El a 
luat locul nostru. Aceasta este legalitatea răscumpărării. 
Chiar dacă tu nu erai născut pe vremea când a murit 
El, tu erai în El. Acelaşi lucru se aplică şi celor care au 
fost născuţi înainte să vină El – El a fost reprezentantul 
tuturor oamenilor. Când El a murit şi a fost îngropat, în 
faţa lui Dumnezeu noi toţi am murit şi am fost îngropaţi 
în El. Şi acesta a fost sfârşitul păcatului. Păcatul nostru a 
fost îngropat odată cu El.

Însă acesta nu a fost sfârşitul lucrării Lui 
substitutive. A treia zi, Dumnezeu L-a înviat din morţi. 
Şi când El L-a înviat pe Isus din morţi, şi noi am înviat 
împreună cu El la o nouă viaţă.

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 
îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos 
a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să 

trăim o viaţă nouă (Romani 6:4).

Crescut într-un nou stil de viaţă

SÂMBĂTĂ
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Aminteşte-ţi, păcatele noastre au fost îngropate 
odată cu El. Trecutul nostru, toate eşecurile, slăbiciunile 
şi înfrângerile noastre au fost îngropate împreună cu El. 
Acum, tu ai o viaţă nouă în Cristos Isus; nu o continuare 
a vieţii tale vechi. Eşti o creaţie nouă acum, superioară 
diavolului, lumii şi sistemelor ei. 

Matei 7:7-29
Geneza 23-24

Faptele Apostolilor 
7:54-60

Neemia 13

2 Corinteni 5:21; Efeseni 4:24; 
Romani 6:5

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m-ai 
salvat de la distrugerea şi de la 
judecata care acţionează în viaţa 
oamenilor, prin identificarea mea 
cu Cristos în moartea, îngroparea 
şi învierea Lui. Acum trăiesc o viaţă 
nouă, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
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Observă că versetul tematic nu spune: „atunci 
când moştenitorul este copil,” ci spune: 

„câtă vreme moştenitorul este nevârstnic...” Apostolul 
Pavel nu se referă aici la vârstă, ci la maturitate. 
Cuvântul „copil” este tradus din grecescul „népios,” care 
înseamnă  copil atât din punct de vedere mental, cât şi 
spiritual; copil în înţelegere, în înţelepciune şi, cel mai 
important, în comunicare; unul care nu comunică într-
un mod corect. 

În al doilea rând, ni se spune că un moştenitor, 
câtă vreme este un „népios” (imatur), el nu este diferit 
de un sclav, deşi deţine întreaga moştenire. El va fi lovit 
de criză şi de adversităţile vieţii până când va ajunge la 
maturitate şi va învăţa să îşi exercite stăpânirea asupra 
circumstanţelor şi a forţelor negative ale vieţii.

Da, Domnul Isus ne-a salvat şi ne-a făcut una cu 
El însuşi. El ne-a făcut asociaţi ai Dumnezeirii! El ne-a 
scos din întuneric, la lumina Sa minunată. Suntem 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu 
Cristos (Romani 8:17).

Cu toate acestea, până când nu conştientizezi 
rezultatele jertfei Sale pentru tine, vei trăi ca o victimă. 
Galateni 4:3 spune: „Astfel, şi noi, când eram copii, eram 
sub robia principiilor lumii” (Galateni 4:3, versiunea 

Dar, câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun 
că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este 
stăpân pe tot. Ci este sub epitropi şi îngrijitori, până la 

vremea rânduită de tatăl său (Galateni 4:1-2).

Maturizează-te şi preia 
controlul

DUMINCĂ
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NTR). Cât de trist! Acest lucru li se întâmplă numai celor 
imaturi, sau „népios.” Dorinţa lui Dumnezeu pentru tine 
este să trăieşti triumfător în fiecare zi prin Cuvântul Său, 
prin puterea Duhului Sfânt.

Nu e de mirare că El a spus: „ci creşteţi în harul 
şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 
Cristos...” (2 Petru 3:18). El vrea să ajungi la maturitate, 
să poţi îmblânzi circumstanţele şi să îţi exerciţi stăpânirea 
asupra lui Satan, a bolii, a înfrângerilor, a păcatului, a 
sărăciei şi asupra tuturor lucrărilor întunericului. El 
vrea ca tu să îţi controlezi viaţa şi circumstanţele prin 
Cuvântul Său; aceasta este dorinţa şi harul Lui pentru 
viaţa ta. Aşadar maturizează-te, fii responsabil şi preia 
controlul!

Matei 8:1-27
Geneza 25-26

Faptele Apostolilor 
8:1-13

Estera 1-2

Efeseni 4:11-14; 
Galateni 4:6-7

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
înveţi, mă echipezi, mă întăreşti şi 
mă antrenezi în neprihănire, ca să 
pot trăi în victorie şi în stăpânire 
asupra elementelor acestei lumi, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Înainte de a Se înălţa la cer, Isus Cristos, care 
este El însuşi un Mângâietor, ne-a vestit venirea 

Duhului Sfânt, un alt Mângâietor care să locuiască în 
noi pentru totdeauna. El nu ne-a părăsit, nu ne-a lăsat 
orfani în această lume. Cu alte cuvinte, El nu ne-a lăsat 
fără un Tată sau fără un îndrumător; El nu ne-a lăsat 
neajutoraţi: „Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un 
alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac” (Ioan 
14:16).

În greacă, sintagmei „un alt Mângâietor” îi 
corespunde expresia „allon paraklēton,” care înseamnă 
o altă persoană, cu aceeaşi natură, care este chemată să 
te însoţească, să ţi se alăture la drum. 

Când un copil îşi pierde tatăl, mama sau ambii 
părinţi, este ca un rătăcitor prin deşert, fără un 
îndrumător sau un ajutor. Este ca un om pierdut pe 
marea vieţii, fără să aibă pe cineva căruia să îi poată pună 
întrebări pertinente şi de la care să obţină răspunsurile 
de care are nevoie, despre viaţă sau despre viitor; el 
a rămas nemângâiat. De aceea este important să ne 
rugăm pentru copii – în special pentru cei orfani – şi să 
fim întotdeauna dispuşi să îi ajutăm.

Tratează fiecare copil ca pe copilul tău. Nu trebuie 
să fii la rândul tău orfan pentru a-i putea înţelege şi a 
le arăta compasiune. Arată că îţi pasă suficient de mult 
încât să oferi o mână de ajutor.

Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi (Ioan 14:18).

Îngrijeşte-te de orfani

LUNI
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Mă rog ca în acest an Domnul să îţi dea puterea 
şi abilitatea de a-i ajuta pe copiii în nevoie, mai mult 
decât ai făcut-o vreodată. Da, vei ajuta! Chiar dacă nu 
este vorba decât de o singură persoană – ajut-o, pentru 
că merită! În ziua când vei sta înaintea Domnului, El te 
va răsplăti pentru această lucrare nobilă. Aminteşte-
ţi cuvintele Lui: „Şi oricine îi va da de băut numai un 
pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele 
unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde 
răsplata” (Matei 10:42).

Matei 8:28-9:17
Geneza 27-28

Faptele Apostolilor 
8:14-25

Estera 3-4

 Psalmul 127:3-5; Proverbe 22:6; 
Psalmul 82:3-4

| Rugăciune
Dragă Tată, mă bucur în Tine pentru 
oportunitatea de a mijloci pentru 
copii şi de a-i ajuta, în special pe 
cei orfani. Mă rog să le învălui 
inima cu mângâiere, cu har şi cu 
înţelepciune de la Tine, ca ei să 
poată trăi viitorul prosper şi glorios 
pe care l-ai pregătit pentru ei, în 
Numele lui Isus, Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR
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Fiecare creştin este chemat în lucrarea de 
împăcare. Dacă eşti născut din nou, El te-a 

chemat. Biblia spune: „Şi toate lucrurile acestea sunt de 
la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Cristos 
şi ne-a încredinţat slujba împăcării” (2 Corinteni 5:18).

Poate spui: „Dar eu nu am auzit nici o voce care 
să mă «cheme» în lucrare.” Întrebarea este: Îl iubeşti tu 
pe Isus? Dacă Îl iubeşti, nu contează dacă ai auzit sau 
nu o voce. Ce contează cu adevărat pentru Dumnezeu 
este dragostea ta pentru Isus. Dragostea ta sinceră 
pentru Isus şi acţiunile inspirate de iubirea ta pentru El 
– acestea contează cu adevărat. 

Diavolul poate încerca să te mintă, spunând: 
„Tu nu ai fost chemat în lucrare; încetează să îţi mai 
iroseşti timpul.” Însă tu ar trebui să îi spui: „Tot ce fac, 
fac pentru Domnul, pentru că Îl iubesc!” Tu ai răspuns 
chemării dragostei Lui când ţi-ai predat inima lui Isus şi 
te-ai dedicat lucrării Evangheliei. Nu Îl poţi iubi pe Isus, 
nu-L poţi urma plin de pasiune, fără să devii un succes 
în viaţă. De aceea tot ce faci pentru El să fie motivat de 
dragostea pe care I-o porţi. Lasă ca dragostea pentru El 
să fie forţa care te constrânge şi imboldul din viaţa ta.

Dragostea ta este cel mai frumos cadou pe care I-l 
poţi oferi; este singurul lucru pe care trebuie să îl aduci 
înaintea Tatălui, în ceruri. Îmi amintesc că în urmă cu 
câţiva ani ascultam un predicator îndrăgit care, în timp 

Fiindcă dragostea lui Cristos ne constrânge... (2 
Corinteni 5:14, versiunea Fidela).

Dragostea ta pentru El este 
ceea ce contează

MARȚI
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ce se ruga, a spus ceva ce m-a atins profund. A spus: 
„Doamne Isuse, tot ce am să îţi dau este dragostea mea.” 
M-am gândit: „Uau! Ce altceva ar putea fi mai măreţ?” 
Ce altceva decât dragostea noastră I-am putea oferi noi 
Lui? Şi tocmai aceasta este ceea ce vrea El de la noi. 

El a spus: „Fiule, dă-mi inima ta...” (Proverbe 
23:26). Înflăcărează întotdeauna dragostea ta pentru El; 
fii întotdeauna plin de pasiune aprinsă pentru El. Dacă 
dragostea pentru Domnul este cea care te propulsează în 
viaţă, vei fi întotdeauna victorios; slava Lui va fi revelată 
în tine şi prin tine. Aminteşte-ţi ce a spus El: „Dacă Mă 
iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl 
va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el” 
(Ioan 14:23).

Matei 9:18-38
Geneza 29-30

Faptele Apostolilor 
8:26-40

Estera 5-6

1 Ioan 4:19; 
Marcu 12:30

| Rugăciune
Doamne Isuse, eu preţuiesc foarte 
mult profunzimea şi amplitudinea 
iubirii Tale pentru mine! Sunt 
propulsat de dragostea Ta în tot ceea 
ce fac. Îţi voi rămâne recunoscător 
pentru totdeauna, pentru că m-ai 
făcut obiectul măreţei şi eternei 
Tale iubiri; Îţi mulţumesc că mă 
binecuvântezi cu abilitatea de a Te 
iubi şi eu, la rândul meu. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiecare copil al lui Dumnezeu este un rege în 
această viaţă şi noi suntem chemaţi să domnim 

în neprihănire. Tu ai fost născut pentru a-ţi exercita 
dominaţia asupra lui Satan şi a circumstanţelor vieţii. Tu 
nu eşti o victimă, ci un biruitor în Isus Cristos. Ioan ştia 
acest lucru când a declarat: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi 
este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4).

Cel ce este mai mare locuieşte în tine! Dumnezeu 
te-a făcut părtaş naturii Lui neprihănite şi aceasta te 
face ca El. Acea natură te face să gândeşti, să vezi şi să 
vorbeşti ca El. Ai crescut acum – El te-a adus la nivelul 
Lui! Versetul tematic spune: „... cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în 
viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Cristos!” Tu 
ai primit harul de a domni peste circumstanţe şi de a 
umbla în stăpânire peste Satan (Luca 10:19) şi peste 
elementele acestei lumi.

Indiferent cât de întunecată poate părea situaţia 
în care te afli, ea nu îţi schimbă statutul, deoarece copiii 
lui Dumnezeu nu pot fi dezavantajaţi! Viaţa ta este plină 
de har. Recunoaşte acest har. Cineva care nu este născut 
din nou ar putea spune: „M-am aflat în situaţia cutare şi 

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).

Domneşte în viaţă

MIERCURI
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nu am putut găsi o cale de scăpare”; dar nu tu! Noi nu 
ne lăsăm prinşi în capcană. Creştinii găsesc întotdeauna 
o cale de scăpare! Pentru că El este scăparea noastră!

Tu domneşti prin proclamarea Cuvântului 
Domnului! Orice s-ar putea ridica împotriva ta în viaţă, 
preia controlul şi domneşte peste acea circumstanţă 
prin declaraţii pline de credinţă!

Matei 10:1-23
Geneza 31-33

Faptele Apostolilor 
9:1-9

Estera 7-8

Romani 5:20-21; 
Apocalipsa 5:10

| Proclamaţie
După cum Domnul domneşte în 
înălţime îmbrăcat în măreţie, aşa 
domnesc şi eu în viaţa aceasta prin 
neprihănire! Domnul m-a îmbrăcat 
şi m-a încins cu tărie! Cuvintele mele 
au într-adevăr o temelie puternică! 
Umblu în victorie neîntreruptă, 
manifestând gloria lui Dumnezeu 
în orice loc, prin puterea Duhului 
Sfânt! Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Din epistola lui Iuda, versetul 9, aflăm ceva 
foarte instructiv: „Însă nici arhanghelul 

Mihail, când i se împotrivea diavolului şi se certa cu 
el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă 
împotriva lui o acuzaţie batjocoritoare, ci doar a zis: 
«Domnul să te mustre!»“ (versiunea NTR). Aceasta s-a 
întâmplat după moartea lui Moise. Arhanghelul Mihail a 
venit să îi ia trupul. Însă şi diavolul voia trupul lui Moise, 
deoarece avea acest drept asupra tuturor celor din lume 
care au murit înainte de venirea lui Isus.

Satan avea autoritate adamică, pe care o primise 
de la Adam, în Grădina Edenului; de aceea, în acel 
moment, era mai presus de arhanghelul Mihail. Aşadar, 
ce a făcut Mihail? A spus: „Domnul să te mustre!” El a 
trebuit să i se adreseze lui Satan în Numele Domnului, 
pentru a putea lua trupul lui Moise. În Matei 16:19, 
Isus a spus: „Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerului; şi 
orice vei lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice vei 
dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer” (Matei 16:19, 
versiunea Fidela). Acest adevăr este valabil şi astăzi! 
Satan a fost dezbrăcat de orice putere.

Isus a spus: „... L-am văzut pe Satan căzând din 
cer ca un fulger” (Luca 10:18, versiunea NTR). Apoi, 
în Luca 10:19, El a spus: „Iată că v-am dat putere să 

Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis: 
„Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău” 

(Luca 10:17).

Diavolul şi-a pierdut 
autoritatea!

JOI

14



călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată 
puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” 
Noi avem autoritate asupra lui Satan şi a cohortelor 
întunericului. Toţi aceștia au fost învinşi cu desăvârşire, 
iar noi am fost chemaţi să îi judecăm: „Pentru a împlini 
judecata scrisă împotriva lor; această onoare o au 
toţi sfinţii lui. Lăudaţi-L pe Domnul” (Psalmul 149:9, 
versiunea Fidela).

Satan şi-a pierdut drepturile în această lume! 
Nu va trebui niciodată să lupţi sau să te confrunţi cu 
el! Când îşi face apariţia sau când simţi că încearcă să 
îţi provoace necazuri, dă-l afară! Iacov 4:7 spune: „... 
Împotriviţi-vă diavolului şi va fugi de la voi!” Cum i te 
împotriveşti? Cu Cuvântul lui Dumnezeu. Când rosteşti 
Cuvântul Domnului, Satan este îngenuncheat: „Luaţi şi 
coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui 
Dumnezeu” (Efeseni 6:17).

Matei 10:24-42
Geneza 34-35

Faptele Apostolilor 
9:10-20

Estera 9-10

Apocalipsa 12:11; 
1 Ioan 4:4

| Proclamaţie
Domnul mi-a dat autoritate să calc 
peste şerpi şi peste scorpioni şi 
peste toată puterea vrăjmaşului! În 
Numele lui Isus orice genunchi se 
pleacă şi orice limbă mărturiseşte 
că Isus este Domnul! Domnesc 
asupra diavolului şi asupra lumii, 
prin proclamaţiile mele pline de 
credinţă!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Noapte cerească 
Accra, Ghana, 5 februarie 2016

cu Pastorul Chris

Este momentul lui Dumnezeu pentru Ghana! Gloria 
Domnului va veni într-un mod deosebit peste această 
națiune vest-africană în cadrul evenimentului „Noapte 
cerească” în Accra, împreună cu Pastorul Chris. Pe 
parcursul întregii nopți de întâlnire cu Dumnezeu, 
viața multora va fi transformată şi multe destine vor fi 
răscumpărate în timp ce omul lui Dumnezeu, Pastorul 
Chris, va veni în plinătatea binecuvântărilor Evangheliei 
lui Isus Cristos.

Programat să se desfăşoare în Piața Black Star 
(Piața Independenței) vineri, pe data de 5 februarie, 
evenimentul promite a fi o masivă infuzie de revelație 
şi putere de la Dumnezeu, care va avea drept rezultat 
vindecarea şi transformarea multora dintre participanți.      
 
Pregăteşte-ți toate aranjamentele necesare pentru 
a participa la această întâlnire epocală cu omul lui 
Dumnezeu în Ghana.

Pentru mai multe informații privind înregistrarea, apelează 
următoarele numere de telefon: +233244211623, 
+233548951736, +233548951799, +233548951800, 
sau accesează site-ul www.nobaccra.org
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Unii oameni aleg să nu fie fericiţi din cauza 
experienţelor pe care le-au avut în trecut. 

Interesant este că uneori, ei încearcă să îi facă şi pe alţii 
victime ale nemulţumirii pe care o simt sau să îi acuze 
de nefericirea lor. Însă viaţa nu este aşa. Nimeni nu este 
responsabil să te facă fericit. Tu poţi alege să fii fericit şi 
să te bucuri de viaţa ta, indiferent de circumstanţe.

Biblia ne îndeamnă să considerăm o mare bucurie 
chiar şi trecerea noastră prin felurite încercări (Iacov 
1:2). Trebuie să înveţi să depinzi de Cuvântul Domnului 
şi să înveţi să îl foloseşti. Cuvântul lui Dumnezeu îţi 
oferă soluţia la orice problemă. Încrede-te în Cuvântul 
Lui. Când ai întrebări sau te confrunţi cu dificultăţi, nu ai 
nevoie decât de Cuvântul lui Dumnezeu.

Când unii oameni se confruntă cu situaţii nefericite, 
ei stau, pur şi simplu, şi îşi plâng de milă. Aceasta nu 
ajută deloc. Când te afli într-o situaţie nefericită, uită-
te în Cuvânt; caută răspunsul în Scriptură. Dorinţa lui 
Dumnezeu este ca tu să ai Cuvântul Lui în duhul tău, 
iar el să producă în tine mentalitatea unui învingător. 
Nu este de mirare că El spune: „Cuvântul lui Cristos să 
locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea...” 
(Coloseni 3:16).

Cuvântul va produce în tine lucrurile despre 
care vorbeşte! Studiază şi meditează asupra lui în mod 
consecvent. Ascultă mesajele iar și iar. Asimilează 

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui 
pe înţelepciunea ta (Proverbe 3:5).

Apelează la Cuvântul lui 
Dumnezeu

VINERI
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Cuvântul, digeră-l şi lasă-l să se întrepătrundă cu duhul 
tău! Ascultă ce îţi spune Duhul Sfânt pentru a te încuraja 
sau a te îndruma. Nu există problemă care să nu aibă o 
soluţie. Prin Scriptură, tu primeşti lumină; Cuvântul lui 
Dumnezeu are abilitatea de a aduce lumină în duhul tău 
şi de a-ţi da discernământ asupra realităţii. 

Prin Cuvântul Domnului, vei afla că nu există 
nimic ce nu poţi face şi nimic ce nu poţi avea! Cuvântul 
lui Dumnezeu este adevărata Lumină (Ioan 1:9) care îţi 
descoperă cine eşti cu adevărat şi care e moştenirea ta 
în Cristos; lasă ca această lumină să te îndrume în toate 
lucrurile.

Matei 11:1-30
Geneza 36-37

Faptele Apostolilor 
9:21-31
Iov 1-2

Isaia 26:3-4; 
2 Timotei 2:15

| Rugăciune
Doamne scump, Îţi mulţumesc 
pentru darul Cuvântului Tău, 
care este în inima mea şi în gura 
mea. Tu eşti slava vieţii mele. Voi 
experimenta şi astăzi puterea şi 
influenţa Cuvântului Tău în tot ce 
fac. Sunt împrospătat şi energizat 
pentru viaţa veşnică, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Eu voi avea întotdeauna succes, deoarece 
Cristos trăieşte în mine şi eu sunt sămânţa 

lui Avraam! Aceasta ar trebui să fie şi mentalitatea ta. 
Tu ai fost menit să fii un succes în viaţă. Eşti excelent 
şi Dumnezeu Se aşteaptă să faci lucruri excelente. Însă, 
dincolo de excelenţă, eşti măreţ.

Există trei moduri prin care poţi deveni măreţ: 
primul mod este acela de a te naşte măreţ; altul este de a 
obţine măreţia prin forţe proprii, iar ultimul este acela de 
a-ţi fi oferită măreţia. Isus S-a născut măreţ; El a obţinut 
măreţie şi i-a şi fost oferită măreţie. Şi cel mai frumos 
lucru este că El ne-a lăsat nouă toată măreţia Lui! Este 
un lucru remarcabil! Noi am fost născuţi măreţi, în Isus 
Cristos! De aceea, măreţia este în tine.

Lucrurile pe care le faci ar trebui să fie măreţe, 
pentru că tu eşti plin de măreţie! Conştientizează 
cine eşti în Cristos şi umblă mereu pe cărările pe care 
Dumnezeu ţi le arată prin Cuvântul Lui, întrucât acestea 
sunt cărări către măreţie. Când ai fost născut din nou, 
sămânţa măreţiei a fost plantată în duhul tău. În Geneza 
12:2, Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Voi face din tine un 
neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume 
mare şi vei fi o binecuvântare.”

Mai departe, Dumnezeu i-a promis lui Avraam că îi 
va da întreaga lume şi i-a dat-o. Biblia spune că Avraam 
L-a ascultat pe Dumnezeu şi a moştenit promisiunea. Însă 

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

Măreţie interioară!

SÂMBĂTĂ
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promisiunea nu a fost doar pentru Avraam; a fost pentru 
Avraam şi sămânţa lui, iar Biblia spune că Isus Cristos este 
acea sămânţă: „Promisiunile i-au fost făcute lui Avraam 
şi seminţei lui; el nu spune «şi seminţelor», ca şi cum ar 
fi mai multe, ci se referă la una: «şi seminţei lui», care 
este Cristos” (Galateni 3:16, versiunea NTR).

Versetul tematic spune că dacă suntem ai lui 
Cristos, noi suntem sămânţa lui Avraam şi moştenitori 
conform promisiunii făcute. Promisiunea măreţiei făcută 
lui Avraam este moştenirea noastră actuală în Isus Cristos.

Matei 12:1-21
Geneza 38-39

Faptele Apostolilor 
9:32-43
Iov 3-4

Galateni 3:7-9; 
Geneza 26:13-14

| Proclamaţie
M-am născut şi am fost rânduit 
pentru măreţie! Prin urmare, eu fac 
lucruri mari în Isus Cristos! Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Când vorbea cu ucenicii Lui, Domnul Isus le-a 
spus: „Voi sunteţi lumina lumii...” (Matei 

5:14). Aceasta este ceea ce suntem; noi suntem lumina 
lumii. Și ştii ceva? Lumina este cea care îndrumă. Aşa 
că, de vreme ce suntem creştini, noi nu trebuie să trăim 
ca restul lumii. Noi trebuie să trăim şi să conducem ca 
nişte lumini.

Pavel i-a spus lui Timotei: „... fii un exemplu 
pentru credincioşi în cuvânt, în comportare, în dragoste 
creştină, în duh, în credinţă, în puritate” (1 Timotei 
4:12, versiunea Fidela). Sunt anumite lucruri pe care tu 
nu trebuie să le faci, deoarece tu eşti epistola lui Cristos; 
tu eşti lumina care îndrumă, care dă direcţia. De aceea, 
trebuie să te sfinţeşti. De dragul ucenicilor Săi, Isus S-a 
separat de lume şi de căile ei. El S-a sfinţit şi a făcut-o 
pentru ei. Este ceea ce spune versetul tematic.

Dumnezeu Se aşteaptă ca şi tu să te sfinţeşti de 
dragul necredincioşilor din jurul tău – şi să fii un model 
pentru ei. El Se aşteaptă ca tu să te depărtezi de orice 
lucru care nu Îi aduce slavă lui Cristos. Isus a spus: „Tot 
aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, 
ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe 
Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5:16). Lasă ca 
lumina ta să strălucească la locul tău de muncă. Dacă 
eşti elev sau student, fii o lumină strălucitoare în locul 

Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi 
Eu pe ei în lume. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca 

şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr (Ioan 17:18-19).

Lumină şi exemplu!

DUMINICĂ
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în care studiezi. Dacă te ocupi de afaceri, politică sau 
sport, lucrează astfel încât lumina ta să strălucească atât 
de puternic, încât oamenii să vadă faptele tale bune şi 
să fie atraşi către neprihănire. 

Lasă ca viaţa lui Cristos să se reflecte în tine şi 
prin tine. Acesta ar trebui să fie scopul tău; gândeşte, 
vorbeşte şi comportă-te la fel ca Isus. Oriunde te-ai 
afla şi orice ai face, fii un exemplu pentru cei din jur. 
Fii o lumină puternică, strălucitoare. Adu slavă Numelui 
Domnului, pentru că acesta este scopul vieţii tale.

Matei 12:22-50
Geneza 40-41

Faptele Apostolilor 
10:1-8
Iov 5-6

1 Ioan 2:15-16; 
Tit 2:11-13

| Rugăciune
Îţi mulţumesc, Tată ceresc, pentru 
Duhul Tău care operează în mine 
voinţa şi înfăptuirea de a-Ţi fi plăcut. 
Dragostea Ta îmi umple inima. Doar 
spre Tine îmi îndrept afecţiunea, 
pentru a Te iubi şi a Te onora 
neîncetat. Viaţa mea este pentru 
gloria Ta astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Una dintre marile binecuvântări ale rugăciunii 
este că ne ajută să reducem la tăcere lumea 

pentru a ne putea concentra asupra Domnului şi a 
lucrurilor Împărăţiei. Lucrurile pe care le spunem în 
rugăciune nu sunt singurele care contează, întrucât 
rugăciunea nu acoperă doar comunicarea şi conţinutul, 
ci şi meditaţia noastră din timpul ei. Retragerea în 
cămăruţa ta este şi ea foarte importantă, întrucât Îi 
oferă Duhului lui Dumnezeu posibilitatea de a-ţi sluji, în 
timp ce tu Îi slujeşti Lui.

În timpul rugăciunii, Duhul Sfânt îţi poate deschide 
ochii. Când te retragi şi intri în comuniune cu El, El îţi 
deschide ochii pentru a vedea realităţile spirituale şi îţi 
descoperă gândurile Lui în duhul tău.

Ori de câte ori ai posibilitatea de a pune timp 
deoparte pentru a te ruga, roagă-te, chiar dacă aceasta 
înseamnă să iei o pauză de la ceea ce faci. Dar dacă 
simţi nevoia să te rogi în timp ce conduci, de exemplu, 
ce faci? Vorbeşte în alte limbi în timp ce conduci. Poate 
că ai ceva important de făcut în timpul acelor pauze de 
rugăciune; îţi poţi continua activitatea şi te poţi ruga în 
alte limbi, în acelaşi timp. Trebuie să înţelegi că viaţa 
ţine de domeniul spiritualului şi dacă nu operezi din 
domeniul Duhului, este foarte uşor să devii frustrat.

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: 
căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi 
Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite 

(Romani 8:26).

Efectul rugăciunii

LUNI
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Versetul tematic ne arată cum putem prelua 
conducerea, din tărâmul spiritual, al Duhului. Când ne 
rugăm în alte limbi, chiar Duhul Sfânt mijloceşte pentru 
noi! Când ajungi la acest nivel în rugăciune, în punctul 
în care însuşi Duhul mijloceşte pentru tine cu suspine 
negrăite, vei şti că toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele tău! Indiferent de circumstanţe, îndrăzneala 
va creşte în tine şi vei fi încrezător că, indiferent ce se va 
întâmpla, tu eşti un biruitor în Isus Cristos! Tu nu poţi fi 
dezavantajat niciodată! Slavă lui Dumnezeu!

Matei 13:1-23
Geneza 42-43

Faptele Apostolilor 
10:9-20
Iov 7-8

Luca 18:1; Filipeni 4:6; 
1 Corinteni 14:15

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a avea părtăşie 
cu Tine în rugăciune. Progresez 
neîncetat, pentru că sunt condus 
întotdeauna de Duhul Sfânt, care 
îmi descoperă în duh realităţile 
Împărăţiei, pe măsură ce petrec 
timp cu El în părtăşie, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic este plin de inspiraţie! Spune 
despre tine că eşti ales, de neam împărătesc, 

deosebit! Tu nu eşti o persoană obişnuită; tu aparţii unei 
alte clase. Observă că spune: „Voi sunteţi o generaţie 
aleasă...” (1 Petru 2:9, versiunea Fidela), nu că „veţi fi.” 
O promisiune ar fi fost şi ea foarte bună, însă aceasta 
este o realitate actuală. Îmi place în mod deosebit 
versiunea GBV, care spune: „Dar voi sunteţi seminţie 
aleasă, preoţie împărătească, naţiune sfântă, popor 
dobândit pentru Sine...” Noi suntem o seminţie aleasă!

În Isus Cristos nu mai are importanţă culoarea 
pielii; tot ce contează este făptura nouă. „Căci nici 
circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci ceea 
ce contează este a fi o făptură nouă” (Galateni 6:15, 
versiunea NTR). În Isus Cristos, există o singură seminţie 
– seminţia aleasă, din care toţi facem parte. Noi suntem 
comoara deosebită a lui Dumnezeu, seminţia Lui 
regală şi aleasă, chemaţi să manifestăm neprihănirea 
Lui; chemaţi să exprimăm frumuseţea, excelenţa şi 
înţelepciunea Lui.

Noi suntem mai mult decât biruitori (Romani 
8:37); suntem descendenţi din neamul campionilor 
şi învingătorilor. Noi suntem superiori lui Satan (Luca 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să 

vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9).

L-am primit prin moştenire!

MARȚI
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10:19). Este ceea ce spune Biblia despre noi. Noi suntem 
sfinţii lui Dumnezeu şi o mare parte a chemării noastre 
constă în a aduce la îndeplinire judecata asupra lui 
Satan şi a cohortelor întunericului (Psalmul 149:5-9). Nu 
poţi şti toate acestea şi să nu te consideri binecuvântat 
şi privilegiat de Dumnezeu; tu eşti special. Nu permite 
nimănui să te facă să-ţi desconsideri identitatea pe 
care o ai în Cristos, deoarece tu eşti visul lui Dumnezeu 
devenit realitate.

În Vechiul Testament, El le-a spus evreilor: „Dacă 
veţi asculta de glasul Meu, veţi fi comoara Mea 
deosebită dintre toate popoarele, o împărăţie de 
preoţi şi o naţiune sfântă...” (Exodul 19:5). Acum, noi 
suntem visul împlinit al lui Dumnezeu şi nici nu a trebuit 
să ne calificăm pentru aceasta. Nu am cerut şi nu am 
făcut nimic pentru a câştiga acest statut, ci el ne-a fost 
conferit prin harul Domnului Isus Cristos. L-am primit 
prin moştenire! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Matei 13:24-43
Geneza 44-45

Faptele Apostolilor 
10:21-33
Iov 9-10

Galateni 2:20; 
1 Ioan 4:17

| Proclamaţie
Sunt o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, 
o făptură specială, chemat din 
întuneric la lumina minunată a lui 
Dumnezeu, pentru a manifesta 
excelenţa şi virtuţile Sale divine! 
Aceasta este moştenirea mea. 
Neprihănirea mea vine de la El! Prin 
El sunt mai mult decât biruitor! El 
m-a făcut un asociat al Dumnezeirii! 
Glorie în veci Numelui Său! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Uneori, când un demon este alungat dintr-o 
persoană, acelaşi demon îşi poate găsi drumul 

înapoi în acea persoană. Unii oameni sunt contrariaţi de 
aceasta; însă nu este nici un mister. Isus a spus că atunci 
când un demon iese dintr-un om, el umblă prin locuri 
fără apă, căutând odihnă. Şi când nu o găseşte, spune: 
„«Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieşit»; şi 
când vine, o găseşte goală, măturată şi înfrumuseţată. 
Atunci se duce şi îşi ia alte şapte duhuri mai stricate 
decât el şi intră şi locuiesc acolo; şi starea de pe urmă 
a acelui om devine mai rea decât cea dintâi...” (Matei 
12:44-45, versiunea Fidela).

Mulţi nu înţeleg acest lucru. Nu este suficient să 
scoţi demonii dintr-o persoană; trebuie să înlocuieşti 
lucrarea demonilor cu lucrarea îngerilor; trebuie să 
înlocuieşti răutatea care era în inima acelui om cu 
dragostea lui Dumnezeu! Trebuie să îi slujeşti omului 
acela şi să îl înveţi Cuvântul lui Dumnezeu, care îl curăţă 
şi îi transformă viaţa. 

Aceeaşi metodă se aplică şi în cazul obiceiurilor 
pe care le-ai dobândit. O parte din versetul tematic 
spune: „să vă înnoiţi în duhul minţii voastre.” Se referă 

Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă 
dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după 

poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii 
voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe 

care o dă adevărul (Efeseni 4:22-24).

Cuvântul Său curăţă şi 
înnoieşte

MIERCURI
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la înnoirea caracterului minţii tale. Când un creştin are 
un anumit obicei, despre care spune: „Nu mă pot opri; 
am încercat de mai multe ori,” este evident că el nu s-a 
supus în totalitate Cuvântului lui Dumnezeu. Romani 
12:2 spune: „Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fiţi 
transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a 
dovedi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută 
şi desăvârşită” (Romani 12:2, versiunea Fidela).

Prin Cuvânt, tu ai abilitatea de a înlocui frica 
cu credinţa, şi slăbiciunea cu puterea. Cu ajutorul 
Cuvântului lui Dumnezeu poţi face orice şi poţi fi tot ce 
vrea Dumnezeu să fii. Pune Cuvântul Său pe primul loc 
în viaţa ta şi supune-te în totalitate Domniei Cuvântului.

Matei 13:44-14:12
Geneza 46-48

Faptele Apostolilor 
10:34-43
Iov 11-12

Iacov 1:22-25

| Proclamaţie
Sunt înnoit în duhul minţii 
mele, prin Cuvântul Domnului! 
Neprihănirea lui Dumnezeu îmi 
inundă viaţa! Diavolul nu are nimic 
în mine, pentru că m-am îmbrăcat 
cu omul cel nou, făcut după chipul 
lui Dumnezeu, de o neprihănire şi 
sfinţenie pe care o dă adevărul! Aşa 
trăiesc eu! Glorie lui Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În creştinism operăm cu adevăruri absolute, nu 
cu supoziţii, cum se întâmplă în cazul religiei, 

în general. În creștinism, adevărul este realitate! Este 
numit cunoaştere absolută, „epignosis” (greceşte) a lui 
Dumnezeu. Când eşti în adevăr, orice îndoieli dispar; ştii 
pur şi simplu, iar această revelaţie este transferată în 
duhul tău.

De exemplu, noi nu am fost de faţă atunci când 
S-a născut Isus. Însă credem şi suntem convinşi că El S-a 
născut dintr-o fecioară! Pur și simplu știm aceasta în 
duhul nostru. Acest adevăr locuieşte în noi. Tot aşa ştim 
cu siguranţă că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu! Nu 
ne ghidăm viaţa după o presupunere, ci după o revelaţie 
în inima noastră.

Mai mult, nu avem nici un dubiu în ce priveşte 
moartea şi învierea Sa! Dumnezeu L-a înviat, iar noi 
mărturisim acest adevăr. Nu pentru că am fost acolo 
atunci când a avut loc acest eveniment, ci pentru că 
ne-a fost dată această cunoştinţă. Noi nu ne străduim 
să credem aceasta. Am trecut dincolo de „a crede”; 
acum este vorba de o revelaţie prin care trăim, care ne 
conferă un anumit tip de mentalitate.

Biblia spune: „Cine crede în Fiul are viaţa 
veşnică...” (Ioan 3:36). Atunci când am crezut, viaţa 

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, 
Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de 

descoperire, în cunoaşterea Lui (Efeseni 1:17).

Adevărul este realitatea 
supremă

JOI
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veşnică a fost transferată în duhul nostru şi ne-am trezit 
la realitatea paternităţii lui Dumnezeu! Am fost mutaţi 
de la „a crede” la „a şti” şi „a avea.” Creştinismul nu 
este o supoziţie. Nu este o speculaţie. Nu este nimic 
speculativ în ce ne priveşte şi în ce priveşte ceea ce am 
crezut!

În creştinism, eşti adus în arena realităţii; o 
cunoaştere divină! Însuşi Duhul Se roagă prin apostolul 
Pavel: „Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus 
Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune 
şi de descoperire în cunoaşterea Lui” (Efeseni 1:17). El 
doreşte ca revelaţia – adevărul în ce priveşte moştenirea 
şi originea ta în Cristos Isus – şi unitatea ta cu El să îţi 
inunde inima şi mintea. Aceasta nu este o religie. Acesta 
este adevărul.

Matei 14:13-36
Geneza 49-50

Faptele Apostolilor 
10:44-11:3
Iov 13-14

Efeseni 1:15-18; 
2 Tesaloniceni 2:13

| Rugăciune
Dragă Tată, cred în Fiul Tău, Isus, 
pe care L-ai trimis să ia păcatele 
lumii. Cred din toată inima că El a 
înviat pentru justificarea mea. Îţi 
mulţumesc, Doamne, pentru că 
mi-ai transferat viaţa veşnică în 
duh; slava Ta îmi umple inima şi se 
manifestată prin mine întotdeauna, 
în orice loc, în Numele lui Isus. 
Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulți oameni de pe glob sunt capabili să 
zâmbească în fiecare dimineață, primind 

lumina Evangheliei în limba maternă prin acest 
înger mesager care este Rapsodia Realităților. 
Disponibilă în prezent în 667 de limbi, fiecare nouă 
traducere înseamnă că şi mai mulți oameni au de 
acum acces nestingherit la Cuvântul lui Dumnezeu 
explicat, odată ce barierele lingvistice au fost 
îndepărtate.  
 
Însă atât de mulți factori sunt necesari pentru a 
asigura distribuirea lunară a tuturor traducerilor 
Rapsodiei Realităților la toate destinațiile. Şi aici poți 
interveni şi tu.

Poți să ni te alături prin: 

 » Sponsorizarea traducerii în şi mai multe limbi 

 » Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 

traducerilor în câmpul de misiune

 » Traducere efectivă sau editare

 » Utilizarea traducerilor Rapsodiei Realităților 

ADOPTA O LIMBĂ



N
O

T
E

NOTE

Fiecare exemplar tradus al Rapsodiei Realităților 
reprezintă un suflet şi un zâmbet. Aşadar, cu fiecare 
exemplar pe care îl expediezi în lume, trimiți mesajul 
speranței unui suflet şi aduci un zâmbet pe fața 
cuiva. 

Pentru mai multe informații despre modul în care 
poți deveni partener, te rugăm să trimiți un email 
la una dintre următoarele adrese: rortranslators@
loveworld360.com sau rortranslations@blwinc.org



Fiecare dintre cei care au fost născuţi din nou 
a fost glorificat. Nu este vorba despre un 

eveniment pe care îl aşteptăm sau despre care sperăm 
să aibă loc; acesta a avut loc deja. Tu ai slava Sa în 
viaţa ta şi aceasta înseamnă că eşti plin de onoarea şi 
demnitatea Împărăţiei! Nu poţi fi dezonorat, pentru că 
onoarea Sa este peste tine!

Nu este de mirare că ai bucurie de nedescris şi 
eşti plin de slavă, chiar şi în mijlocul adversităţii! Tot 
astfel, nu este de mirare că suntem atât de pasionaţi de 
Evanghelie; nu putem fi persecutaţi îndeajuns încât să 
renunțăm la aceasta! Noi avem pentru întreaga lume un 
mesaj care schimbă viaţa oamenilor. Atunci când luăm 
contact cu bărbaţi şi femei care duc o viaţă de eşec, 
simţim această pasiune pentru Evanghelie pentru că 
ştim că noi avem cheia mântuirii lor. Suntem determinaţi 
să le vestim Evanghelia, pentru că ştim că cel care Îl are 
pe Cristos este adus într-o viaţă nouă de onoare, de 
slavă şi de demnitate.

Faptul că unii oameni te persecută, te dispreţuiesc 
şi doresc în mod deliberat să îţi facă rău şi să te ofenseze 
nu ar trebui să însemne nimic pentru tine! Nu te simţi 
niciodată insultat de asemenea lucruri. Dumnezeu 
însuşi te-a glorificat. Nimeni nu poate schimba aceasta. 

Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi 
chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit 

neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, 
i-a şi proslăvit (Romani 8:30).

Tu ai onoarea şi demnitatea 
Împărăţiei

VINERI
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Dacă eşti lider în Biserică, lucrător al Evangheliei şi sunt 
unii (poate chiar în propriul tău grup) care au tendinţa 
să te dispreţuiască sau să te dezonoreze, refuză să te laşi 
afectat de aceasta. Tu ai fost glorificat.

Dacă ai suferit pentru Evanghelie, nu te îngrijora; 
Domnul îţi va răsplăti la momentul potrivit. Cu cât vor 
încerca oamenii să arunce ocară şi ruşine asupra ta, cu 
atât mai glorios va străluci lumina ta înaintea Domnului! 
Eşti decorat de fiecare dată când eşti persecutat pentru 
Numele Său; slava care este peste tine creşte. Atât 
îngerii cât şi demonii pot vedea această slavă. Şi dacă 
Dumnezeu ţi-ar deschide ochii în spiritual, ai fi uimit 
cât de glorios ai devenit în urma lucrurilor îndurate de 
dragul Evangheliei.

De aceea, nu dispera niciodată. Continuă să faci 
ceea ce faci pentru Domnul cu râvnă tot mai mare şi cu 
pasiune de nestins. Ţine minte aceasta: slava Lui este 
peste tine, şi nici un fel de persecuţie sau dezonoare din 
partea oamenilor nu o poate îndepărta! Aleluia!

Matei 15:1-28
Exod 1-2

Faptele Apostolilor 
11:4-14

Iov 15-16

Efeseni 2:10; Romani 8:17; 
Romani 8:30

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
gloria Ta în viaţa mea, care m-a 
aşezat pe calea onoarei şi a 
demnităţii Împărăţiei. Conştientizez 
intensificarea gloriei şi onoarei Tale 
în viaţa mea şi Îţi mulţumesc, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Apostolul Pavel vorbeşte despre Evanghelia 
lui Isus Cristos în versetul tematic, iar în 

următorul verset merge mai departe şi ne dezvăluie 
că, prin Evanghelie, neprihănirea lui Dumnezeu ne este 
revelată prin credinţă şi duce la credinţă: „Deoarece 
în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă 
Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după 
cum este scris: «Cel neprihănit va trăi prin credinţă»“ 
(Romani 1:17).

Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să trăieşti dincolo 
de omul exterior, deoarece credinţa este răspunsul 
duhului uman la Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, să 
trăieşti prin credinţă înseamnă să trăieşti din duhul 
tău, răspunzând la îndemnurile lui Dumnezeu. Aceasta 
înseamnă a trăi prin şi bazat pe Cuvântul Stăpânului. Isus 
a spus că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4:4). 

Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa ta. Este tot ce 
ai nevoie pentru a trăi o viaţă spirituală echilibrată. 
Biblia spune: „Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să 
doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să 
creşteţi spre mântuire” (1 Petru 2:2). Chiar şi psalmistul 
din Vechiul Testament a înţeles cât de important este 
să trăieşti conform Cuvântului Domnului şi a spus: „Cât 

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

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

Credinţă în Cuvântul lui 
Dumnezeu

SÂMBĂTĂ
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de mult iubesc legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea” 
(Psalmul 119:97).

Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din 
belşug în tine. Cuvântul Lui în tine este tot ce ai nevoie 
pentru a trece la nivelul următor în viaţa ta de creştin; fii 
mult mai bine înrădăcinat şi bazat pe Scriptură. Hrăneşte-
ţi duhul cu Cuvântul Domnului în mod continuu. 
Puterea şi eficacitatea Cuvântului lui Dumnezeu este 
incontestabilă. Cuvântul Său este realitatea absolută 
şi tot ce trebuie să faci ca să experimentezi victorie şi 
promovare în viaţă este să trăieşti conform acestui 
Cuvânt!

Matei 15:29-16:12
Exod 3-5

Faptele Apostolilor 
11:15-30

Iov 17

2 Corinteni 5:7; 
Evrei 11:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viaţa de credinţă în care m-ai adus. 
Funcţionez în realităţile spirituale 
ale Împărăţiei Tale divine. Umblu 
în sănătate divină, în abundenţă 
absolută, în succes neîntrerupt, 
în bucurie imensă şi în pace de 
nedescris, astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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În calitate de creştini, este foarte important să 
conştientizăm cine suntem şi ce avem. Uneori, 

unii oameni vin la biserică şi spun: „Doamne, am venit 
astăzi în prezenţa Ta.” Iar atunci când pleacă, au impresia 
că au părăsit prezenţa lui Dumnezeu. Unii chiar se roagă 
ca prezenţa lui Dumnezeu să coboare peste ei.

Însă adevărul este următorul: fiind copilul lui 
Dumnezeu, tu nu „vii” în prezenţa lui Dumnezeu. Tu 
eşti deja în prezenţa lui Dumnezeu! Tu porţi această 
prezenţă! Atunci când mergi la biserică, aduci această 
prezenţă cu tine.

Tu eşti templul Dumnezeului cel viu, care 
locuieşte în tine prin Duhul Sfânt. Atunci când ai fost 
născut din nou, Cristos a venit să locuiască în lăcaşul 
inimii tale. El este în tine acum, şi tu eşti în El. El nu a 
venit ca să plece după câtva timp; nu! El este cu tine şi în 
tine pentru totdeauna! Este trist că unii oameni nu ştiu 
acest lucru. Însă mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu! 
Noi ştim ce purtăm în noi. Nu este o fabulaţie! Aceasta 
este realitatea. Duhul lui Dumnezeu locuieşte în tine, 
iar El este Cel care aduce prezenţa lui Dumnezeu, 
binecuvântările Lui şi tot ce ne-a fost dat în Cristos Isus.

Acum, puterea lui Dumnezeu lucrează prin 
cunoştinţă şi prin proclamaţii. Dacă nu ştii ce ai, nu 

Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că 
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?  

(1 Corinteni 3:16).

Tu porţi în tine prezenţa Lui
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va funcţiona. Chiar dacă aceste adevăruri se găsesc în 
Biblie, chiar dacă le-ai citit, dacă nu eşti conştient de ele, 
nu vor funcţiona. Trebuie să fii conştient de faptul că eşti 
un vas care Îl poartă pe Dumnezeu. Tu porţi prezenţa Sa 
în tine oriunde mergi. Atunci când ajungi tu într-un loc, 
Dumnezeu ajunge acolo! Slavă în veci Numelui Său!

Matei 16:13-17:13
Exod 6-7

Faptele Apostolilor 
12:1-10

Iov 18-19

2 Corinteni 6:16; Evrei 3:6; 
Ioan 14:15-17

| Proclamaţie
Cristos în mine este nădejdea 
slavei, a abundenţei şi a sănătăţii! 
Sunt bine! Sunt sănătos, pentru 
că El mi-a înzestrat viaţa cu gloria 
Sa, cu prezenţa Sa şi cu Sine 
însuşi! Oriunde ajung, ajunge şi 
Dumnezeu, pentru că eu sunt 
purtătorul prezenţei Sale divine. 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Versetul tematic ne aduce aminte de 
identitatea pe care o avem: noi suntem 

lucrarea lui Dumnezeu, creaţi în Cristos Isus pentru 
excelenţă. Nu spune că „vom fi” lucrarea lui Dumnezeu, 
ci că  SUNTEM! Aceasta este declaraţia suverană a 
Dumnezeului Atotputernic! O declaraţie ca aceasta este 
o lege spirituală! Aceasta înseamnă că, înaintea justiţiei 
divine, aşa stau lucrurile!

Aceasta este cunoaşterea lui Dumnezeu 
descoperită nouă! Este cunoaşterea oferită de Duhul. 
Tu EŞTI lucrarea lui Dumnezeu! El a declarat aceasta! 
Iar tu trebuie să gândeşti ca El! Atunci când aceasta 
devine mentalitatea ta, cei din jur care nu cunosc aceste 
adevăruri te pot cataloga ca fiind lăudăros şi înfumurat. 
Nu te tulbura, pentru că ei au o mentalitate religioasă.

Haideţi să citim din nou versetul tematic, de data 
aceasta din versiunea Amplificată: „Căci noi suntem 
lucrarea [personală] (a) (opera mâinii) lui Dumnezeu 
şi am fost recreaţi în Cristos Isus [născuţi din nou] ca 
să facem acele fapte bune pe care Dumnezeu le-a 
predestinat (planificat mai dinainte) pentru noi...”  
Aşadar, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, creaţi din 
nou în Cristos Isus, ca să facem lucrările bune pe care 
Dumnezeu ni le-a pregătit. Noi nu am fost „renovaţi” sau 

Căci noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus 
pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu 

mai dinainte, ca să umblăm în ele  
(Efeseni 2:10, versiunea NTR).

Creat pentru excelenţă

LUNI
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parţial înnoiţi. Am fost creaţi din nou pentru excelenţă şi 
pentru o viaţă veşnică.

Acesta este omul nou! Aceasta este identitatea 
ta. Înainte să te naşti în lumea aceasta, Dumnezeu te 
certificase deja ca fiind un succes: El a pus un sigiliu pe 
tine pe care scrie „Manufacturat pentru excelenţă!” 
Aceasta este declaraţia lui Dumnezeu cu privire la tine. 
El te-a făcut; astfel, El te cunoaşte mai bine decât te 
cunoşti tu însuţi. El vrea să fii conştient că eşti lucrarea Sa 
excelentă. Tu eşti ca un dispozitiv spiritual, proiectat de 
Dumnezeu ca să facă lucrări bune! De aceea, realizează 
lucruri excelente.

Matei 17:14-18:14
Exod 8-9

Faptele Apostolilor 
12:11-19
Iov 20-21

Ieremia 29:11; Ieremia 1:5; 
1 Petru 2:9

| Rugăciune
Doamne scump, ce privilegiu am 
să fiu emblema Ta, reprezentarea 
fidelă şi întipărirea înţelepciunii, 
neprihănirii şi gloriei Tale! Tu mi-
ai făcut viaţa frumoasă, excelentă 
şi m-ai abilitat să fiu un martor 
eficient, un reprezentant al 
Împărăţiei Tale, aducându-Ţi laude 
şi luminând locurile întunecate ale 
pământului cu lumina Evangheliei 
Tale slăvite, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

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



Unii oameni spun astfel: „Dumnezeu nu Îşi 
împarte slava cu nimeni.” Da, El nu Îşi împarte 

slava cu dumnezeii păgâni. Însă pentru noi, copiii Săi, 
a făcut mult mai mult decât să-Şi împartă slava cu noi: 
ne-a dat slava Sa şi ne-a făcut slava Sa! Pasajul din Isaia 
42:8, unde spune că „... slava Mea n-o voi da altuia, 
nici cinstea Mea idolilor,” nu se referă la faptul că Îşi 
împarte sau nu slava cu copiii Săi; acolo este vorba 
despre idoli. În ce ne priveşte, pe noi ne-a făcut părtaşi 
slavei Sale!

Să citim din nou cuvintele Învăţătorului din 
versetul tematic: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o 
Tu...” El Se ruga Tatălui. Însă observăm un detaliu foarte 
interesant: nu spune „Le voi da slava pe care Mi-ai dat-o 
atunci când vor ajunge în cer,” ci spune că ne-a dat slava 
pe care a primit-o de la Tatăl. Acum acesta este un fapt 
împlinit.

Pe Domnul Isus nu Îl deranjează că împarte slava 
cu tine, pentru că El ţi-a dat-o! A nu crede şi a nu accepta 
aceasta, nu este smerenie, ci ignoranţă. Mai mult, Biblia 
spune că pe cei pe care i-a chemat, Dumnezeu „... i-a 
şi socotit neprihăniţi, iar pe aceia pe care i-a socotit 
neprihăniţi, i-a şi proslăvit” (Romani 8:30). Noi am 
fost glorificaţi! Isus Cristos este imaginea exprimată a 
Persoanei lui Dumnezeu. El este splendoarea radiantă, 
strălucirea glorioasă a slavei lui Dumnezeu. Biblia spune 

Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu... (Ioan 17:22).

El ne-a dat slava Sa!

MARȚI

26



că „El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă...” 
(2 Petru 1:17). Acum, aceeaşi slavă pe care a primit-o de 
la Tatăl este cea pe care ţi-a dat-o şi ţie.

Nu este de mirare că El spune: „Scoală-te, 
luminează, căci lumina ta vine şi slava Domnului 
răsare peste tine” (Isaia 60:1). Tu eşti expresia slavei 
lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a înţeles acest adevăr 
şi a făcut următoarea afirmaţie: „Noi toţi privim cu 
faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi 
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în 
slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).

Acum, oglinzile reflectă ce este înaintea lor, ceea 
ce înseamnă că, atunci când stai înaintea oglinzii lui 
Dumnezeu – Cuvântul Său – ceea ce vezi, adică slava lui 
Dumnezeu, eşti de fapt tu însuţi. Astfel, El nu ţi-a dat 
doar slava Sa, ci te-a făcut și slava Sa! Tu eşti expresia 
slavei lui Dumnezeu astăzi!

Matei 18:15-35
Exod 10-12

Faptele Apostolilor 
12:20-25
Iov 22-23

Efeseni 1:15-19; 
Ioan 17:20-22

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-ai 
dat slava Fiului Tău, Isus Cristos! 
Slava aceasta este evidentă în trupul 
meu, în familia mea, la slujbă, în 
afaceri şi în toate aspectele vieţii 
mele, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

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



În psalmul de mai sus, David nu Îi cerea Domnului 
putere. Este lipsit de înţelepciune spirituală să Îi 

ceri, în rugăciune, Domnului putere, când de fapt El este 
puterea vieţii tale. Dacă Domnul este tăria ta, nu trebuie 
să Îi mai ceri putere, pentru că dacă Îl ai pe El, ai putere; 
de aceea nu mai este loc pentru slăbiciune în viaţa ta.

Înţelegând aceasta, apostolul Pavel a făcut 
uimitoarea afirmaţie în 2 Corinteni 12:10: „... căci când 
sunt slab, atunci sunt tare.” El era conştient de faptul 
că tăria sa era Duhul Sfânt care locuia în el. Nu este 
de mirare că a mai zis: „Pot totul în Cristos, care mă 
întăreşte” (Filipeni 4:13).

Duhul Sfânt este sursa tăriei adevărate, iar El 
locuieşte în tine. De aceea nu mărturisi niciodată 
slăbiciunea. Declară întotdeauna că eşti întărit şi ajutat în 
mod minunat de Domnul. Pasajul din Romani 8:26 spune 
astfel: „... şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră...”; 
cu alte cuvinte, puterea Sa îţi este disponibilă şi lucrează 
pentru tine atunci când crezi că eşti cel mai slab.

Mai mult, El îţi este apărare şi scut. Atunci 
când oamenii îţi adresează direct sau indirect cuvinte 
nefavorabile, nu te tulbura, pentru că aceste cuvinte 
ale lor sunt goale. Trebuie să realizezi aceasta şi să Îi 
mulţumeşti lui Dumnezeu, pentru că El nu este doar 
puterea ta, ci este şi protecţia ta. Biblia spune: „Cine a 
spus şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?” 

... Domnul este puterea vieţii mele; de cine să mă 
înspăimânt? (Psalmul 27:1, versiunea Fidela).

El îţi este tărie şi scut! 
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(Plângerile lui Ieremia 3:37). Nu trebuie să existe nici un 
fel de frică în viaţa ta. Nu te teme de nimic şi nu te teme 
de nimeni.

Atunci când oamenii te ameninţă, nu trebuie nici 
măcar să iei în considerare ameninţările lor, pentru că 
în Isaia 54:17 este scris: „Orice armă făurită împotriva 
ta va fi fără putere şi pe orice limbă care se va ridica 
la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este 
moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care 
vine de la Mine, zice Domnul.” Ce asigurare! Trăieşte 
conştient de aceasta şi continuă să fii biruitor în fiecare 
zi!

Matei 19:1-15
Exod 13-14

Faptele Apostolilor 
13:1-12

Iov 24-25

Psalmul 23:4; Psalmul 27:1-3; 
2 Corinteni 3:5-6

| Proclamaţie
Domnul este tăria vieţii mele; prin 
urmare, nu mai este loc pentru 
slăbiciune în mine. Sunt capabil 
prin capabilitatea lui Cristos 
şi nimic nu îmi este imposibil. 
Domnul m-a aşezat pe înălţime. 
Gloria şi onoarea sunt în prezenţa 
Lui. Tăria şi veselia sunt în locaşul 
Lui! Da, chiar dacă ar fi să merg prin 
valea umbrei morţii, nu mă tem de 
nici un rău, căci El îmi este scut şi 
protecţie veşnică. Aleluia!

STUDIU SUPLIMENTAR
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Obţinerea unui titlu academic este importantă, 
însă viaţa înseamnă mai mult decât atât. 

Există ceva mai important decât educaţia pe care 
o primeşti într-o instituţie academică; se numeşte 
educaţie spirituală. Unii oameni consideră că obţinerea 
unei diplome de absolvire este singurul lucru de care ai 
nevoie. Însă cu toate că este bine să ai o educaţie oferită 
de școală, adevăratul succes vine din Duhul.

Astfel se explică de ce mulţi membri ai elitei 
intelectuale duc o viaţă aflată în antiteză directă cu 
definiţia succesului. Deşi au avut 10 pe linie la şcoală, 
unii oameni duc o viaţă de nota 4.

De exemplu, un doctor care a tratat o mulţime de 
oameni, poate contracta o boală pentru care medicina 
nu are nici o soluţie. În acest caz, el nu se poate 
ajuta singur. Este foarte trist. Viaţa ţine de domeniul 
spiritual, iar adevăratul succes nu poate fi atins decât 
prin aplicarea principiilor Cuvântului lui Dumnezeu. 
Cuvântul lui Dumnezeu îţi garantează dezvoltare în toate 
domeniile vieţii; de aceea, oferă-i primul loc în viaţa ta.

Nu lăsa pe nimeni să te înşele spunându-ţi că 
viaţa este plină de suişuri şi de coborâşuri; tu poţi fi un 
adevărat succes. Iosua 1:8 îţi spune: „Această carte a 
Legii să nu se depărteze de gura ta, ci cugetă asupra ei 

Fiul meu, fii atent la ceea ce îţi spun, ascultă cu 
atenţie cuvintele mele... căci ele sunt viaţă pentru cei 

ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor  
(Proverbe 4:20-22, versiunea NTR).

 Tu poţi fi un adevărat succes!
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zi şi noapte, ca să iei seama să faci conform cu tot ce 
este scris în ea; fiindcă atunci vei face calea ta prosperă 
şi atunci vei avea mult succes” (Iosua 1:8, versiunea 
Fidela).

Proverbe 3:5 spune: „Încrede-te în Domnul din 
toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!” Lasă 
Cuvântul să te îndrume în tot ce faci în viaţă; studiază-l, 
împlineşte tot ce spune şi vei fi întotdeauna încununat 
de succes.

Matei 19:16-20:16
Exod 15

Faptele Apostolilor 
13:13-25
Iov 26-27

Psalmul 119:105; 
Coloseni 1:9

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
ajuţi să înţeleg taina Împărăţiei 
cerurilor. Mă las neîncetat educat 
de Cuvântului Tău; prin urmare, 
declar că viaţa mea este un produs 
al Cuvântului Tău, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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PLAN DE CITIRE A
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Sesiunea de toamnă a Şcolii de vindecare, 
programată să înceapă în luna februarie, în 

Iohannesburg, Africa de Sud, oferă o oportunitate 
unică pentru mulți oameni din lumea întreagă de 
a intra în contact cu puterea vindecătoare a lui 
Dumnezeu!

Prin lucrarea de vindecare făcută de omul lui 
Dumnezeu, Pastorul Chris, mulți au primit 
restaurare deplină în trupul şi în viața lor. 
Această sesiune va fi o nouă oportunitate pentru 
manifestarea intervenției puterii lui Dumnezeu în 
însănătoşirea copiilor Săi. 

Pentru a participa la Sesiunea de toamnă din 
2016 a Şcolii de vindecare, în Iohannesburg, 
Africa de Sud, înscrie-te trimițând un email la 
adresa application@healing-school.org, sau 
accesând direct de pe telefonul mobil site-ul www.
enterthehealingschool.mobi.

Pentru mai multe informații, vizitează şi site-ul 
www.enterthehealingschool.org

Sesiunea de
toamnă

Şcoala de vindecare

ÎNSCRIE-TE ACUM!
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Versetul tematic redă o parte a rugăciunii 
lui Isus cu privire la ucenicii Lui, când Şi-a 

terminat lucrarea aici, pe pământ. El a spus: „Nu Mă rog 
pentru lume.” Cum adică nu Se ruga pentru lume? El 
ştia că o astfel de rugăciune nu era necesară, întrucât 
ştia ce doreşte Tatăl: mântuirea oamenilor. Iar Isus avea 
să împlinească voia Tatălui, fără să se mai roage în acest 
sens.

Acesta este un exemplu pe care şi noi ar trebui să 
îl urmăm. Nu te ruga pentru ceva despre care ştii deja 
că este conform voii Tatălui. De exemplu, Evrei 10:25 
spune: „Să nu părăsim adunarea noastră împreună, 
după cum este obiceiul unora, ci să ne îndemnăm unii 
pe alţii; şi cu atât mai mult cu cât vedeţi apropiindu-se 
ziua” (versiunea Fidela). Aici, Dumnezeu Îşi instruieşte 
copiii să nu neglijeze mersul la biserică. Dacă ştii această 
instrucţiune, nu te vei ruga Lui spunând: „O, Doamne, 
Te rog, îndreaptă-mi paşii spre biserică.” O astfel de 
rugăciune ar fi total nepotrivită, din moment ce El deja 
ţi-a spus să iei în serios întrunirile bisericii!

Acelaşi principiu se aplică şi în câştigarea de suflete. 
Nu are nici un sens ca un creştin să se roage: „Tată, fă-mă 
să câştig suflete pentru Împărăţia ta.” Împlineşte, pur şi 
simplu, ce ţi-a spus El să faci. El deja a spus: „Duceţi-
vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 

Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru 
aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi  

(Ioan 17:9).

Să faci tot ce îţi spune El
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făptură” (Marcu 16:15). Aceasta este instrucţiunea Lui 
pentru tine; şi când El îţi dă o instrucţiune, abilitatea de 
a o duce la îndeplinire vine odată cu ea. Este simplu – ar 
trebui să faci ce îţi spune El.

Isus ştia voia Tatălui cu privire la lume. Lumea 
avea nevoie de un sacrificiu; avea nevoie de mântuire. 
Aşa că nu a fost nevoie ca El să Se roage pentru lume. 
De aceea nu S-a rugat decât pentru ucenicii Lui. La scurt 
timp după ce S-a rugat pentru ei, a fost arestat şi trimis 
să moară pe cruce pentru lume. Glorie lui Dumnezeu! 
Oricare ar fi instrucţiunea pe care ai primit-o de la 
Domnul, nu ezita, deoarece deja eşti împuternicit şi 
echipat pentru a produce rezultate.

Matei 20:17-34
Exod 16-17

Faptele Apostolilor 
13:26-41
Iov 28-29

Filipeni 2:13; 
Evrei 13:20-21

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, care îmi luminează 
calea şi mă călăuzeşte pe drumul pe 
care trebuie să merg. Duhul Sfânt 
locuieşte în mine şi mă instruieşte 
dinăuntru. El mă conduce pe căile 
neprihănirii, propulsându-mă să 
fac ce este bine şi să împlinesc voia 
Ta pentru viaţa mea, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN
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Uneori, auzi creştini spunând: „Doamne, 
vindecă-mă. Îmi revendic vindecarea.” 

Uneori, pentru copiii în credinţă şi pentru creştinii 
care nu cunosc Scriptura, Dumnezeu trece cu vederea 
această greşeală. Însă vine o vreme când El spune: 
„Haide! Este timpul să creşti!” Şi acest tip de rugăciune 
nu mai funcţionează. 

Unii oameni mă întreabă: „Pastore Chris, 
obişnuiam să mă rog pentru oameni şi se vindecau şi 
chiar m-am rugat pentru mine şi m-am vindecat. Însă 
acum, când mă rog pentru mine, nu se mai întâmplă 
nimic, cu toate că atunci când mă rog pentru alţii, ei 
primesc vindecare. Ce se întâmplă?”

Problema este simplă. Dumnezeu nu ţi-a spus 
niciodată să te rogi pentru tine ca să fii vindecat. Doar 
pentru că aceasta a funcţionat pe vremea când încă erai 
un copil în credinţă, nu înseamnă că va continua mereu 
în acelaşi mod. Biblia spune: „Dumnezeu a trecut cu 
vederea vremurile de neştiinţă, şi acum le porunceşte 
tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască” 
(Faptele Apostolilor 17:30, versiunea NTR). Cel mai înalt 
nivel la care te cheamă Dumnezeu nu este acela de a 
te vindeca, ci de a umbla în sănătate divină. Când te 
maturizezi din punct de vedere spiritual, nu Îi mai ceri 
lui Dumnezeu să te vindece, deoarece vindecarea este 

Isus i-a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii; căci nu 
este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei” 

(Marcu 7:27).

Umblă în sănătate divină
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pâinea copiilor. Vindecarea nu este pentru regi.
La primul nivel al creşterii spirituale, te 

îmbolnăveşti, după care te vindeci şi ciclul se repetă; 
„crezi” întotdeauna în Dumnezeu pentru vindecare. La 
al doilea nivel şi la cele care urmează, declari: „Sănătatea 
divină este a mea!” Nu mai ceri vindecare; credinţa ta 
lucrează pentru sănătate divină. Când simţi simptomele 
bolii în trupul tău, declari: „În Numele lui Isus, îi 
poruncesc durerii să înceteze!” - şi așa se întâmplă!

Aşadar, tu la ce nivel te afli? Trebuie să urci la un 
nivel superior, unde nu mai există dureri de cap, febră 
sau orice altă formă de boală! Biblia spune că locuitorii 
Sionului nu vor zice: „Sunt bolnav!” (Isaia 33:24). Şi 
motivul pentru care nu o spun este că nu se îmbolnăvesc.

Noi suntem asociaţi ai Dumnezeirii; avem în noi 
viaţa indestructibilă a lui Dumnezeu, care nu poate fi 
afectată şi infectată. Aşa că de unde să vină întunericul? 
Chiar dacă simţi anumite simptome ale bolii, nu este 
altceva decât o iluzie. Scutură-te de orice boală, în 
Numele lui Isus! Umblă în sănătate divină şi refuză să 
fii bolnav.

Matei 21:1-32
Exod 18-19

Faptele Apostolilor 
13:42-52
Iov 30-31

1 Corinteni 13:11; 1 Petru 2:24; 
3 Ioan 1:1

| Proclamaţie
Trăiesc o viaţă supranaturală! 
Sănătatea divină acţionează în 
fiecare fibră a fiinţei mele, în 
fiecare celulă a sângelui meu şi în 
fiecare os al corpului meu! Trăiesc 
o viaţă supranaturală din cap până 
în picioare! Cuvântul lui Dumnezeu 
şi Duhul Sfânt îmi revitalizează tot 
trupul muritor, în Numele lui Isus. 
Amin. 
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Acestea sunt zilele din urmă, când lumea este 
plină de provocări, menite să îţi distragă 

atenţia de la Domnul şi de la Împărăţia Lui. Sunt unii care 
Îl servesc pe Domnul cu înflăcărare, însă numai atunci 
când totul în jur este liniştit şi merge bine: afacerea lor 
prosperă, sunt promovaţi la locul de muncă etc. În astfel 
de vremuri, sunt plini de mărturii despre bunătatea lui 
Dumnezeu, iubindu-L pe Domnul şi arătând dragostea 
Lui în mediul lor de influenţă. Însă în momentul în care 
se confruntă cu un necaz, sunt descurajaţi. Îşi schimbă 
mărturia, iar angajamentul lor faţă de Domnul scade 
vertiginos. Tu să nu faci aşa; fii întotdeauna înflăcărat 
pentru Domnul! Fii credincios în orice vreme.

Alţii, dimpotrivă, nu Îl slujesc pe Dumnezeu 
decât atunci când au probleme. Ei nu vor decât să Îl 
„folosească” pe Dumnezeu pentru a ieşi din problema 
în care se află. Îşi amintesc de Domnul doar atunci când 
întâmpină provocări. Însă în momentul când Domnul îi 
scapă din situaţia respectivă, ei dispar! Chiar trebuie să 
îi cauţi pentru a-i face să depună mărturie. Dar acum 
nu mai au timp pentru Domnul; sunt mult prea ocupaţi. 
Cât de trist!

Indiferent ce se întâmplă în viaţa ta, nu permite 
nici unui lucru să te distragă sau să îţi diminueze zelul şi 

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi 
totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala 

voastră în Domnul nu este zadarnică  
(1 Corinteni 15:58).

Rămâi aprins pentru Domnul
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angajamentul pe care ţi l-ai luat în faţa Domnului. Dacă 
permiţi unui lucru să te distragă de la slujirea Domnului, 
nu eşti statornic; ai devenit fluctuant, însă Scriptura 
spune: „... fiţi tari, neclintiţi” (1 Corinteni 15:58). Când 
rămâi neclintit în slujirea Domnului, inamicul va încerca 
să lanseze săgeţi spre tine; însă tu refuză să fii clintit.

Biblia spune: „Dacă slăbeşti în ziua necazului, 
mică îţi este puterea” (Proverbe 24:10). Când totul 
merge cum trebuie, fii neclintit, iar în perioade 
de încercări, nu îţi schimba identitatea, pentru că, 
indiferent ce ţi se întâmplă, tu eşti destinat să învingi: 
„Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, 
pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce 
este în lume” (1 Ioan 4:4).

Matei 21:33-22:14
Exod 20-21

Faptele Apostolilor 
14:1-7

Iov 32-33

Coloseni 3:23-24; 
Romani 12:11-12

| Rugăciune
Domnul meu drag, Te slujesc în 
adevăr din toată inima, pentru că Tu 
ai fost extraordinar pe tot parcursul 
vieţii mele! Rămân tare şi neclintit. 
Aprins de pasiune în duhul meu, 
Te slujesc cu bucurie şi aduc glorie 
Numelui Tău scump. Îţi mulţumesc 
că mi-ai făcut viaţa triumfătoare pe 
veci, în Numele lui Isus. Amin. 
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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

Depresia şi tensiunea mare au dispărut!

Mulţi ani am suferit de depresie şi de hipertensiune. Însă de când 
am venit în contact cu devoţionalul Rapsodia Realităţilor şi am 
început să îl studiez, viaţa mea a fost complet transformată în bine. 
Au trecut mai mult de opt luni de când nu mai iau medicamentele 
care mi-au fost prescrise, iar atunci când am fost la doctor pentru 
consultul periodic, mi-a spus că sunt bine şi nu mai am nevoie de 
medicamente. Dumnezeu m-a vindecat prin Rapsodia Realităţilor. 
Slavă lui Dumnezeu!  − Nonzame; Africa de Sud

Viaţa şi căsnicia restaurate!

I-am dat un exemplar al Rapsodiei Realităţilor unui coleg de la muncă, 
care plănuia să se sinucidă pentru că se confrunta cu provocări în 
viaţa şi în căsnicia lui, iar soţia sa ceruse divorţul. El a studiat acest 
devoţional cu atenţie şi, în fiecare zi, cuvintele citite l-au întărit şi i-au 
dat instrucţiuni cum să facă pentru ca situaţia din căsnicia sa să se 
îmbunătăţească. Astăzi trăieşte fericit împreună cu soţia sa şi au toate 
motivele să Îl laude pe Dumnezeu. Vă mulţumim, domnule Pastor Chris, 
pentru Rapsodia Realităţilor!   ̶  Theresa M; Nigeria

Ferit de pieire!

Rapsodia Realităţilor a fost o binecuvântare extraordinară în viaţa mea 
şi a tuturor celor cu care sunt în contact. Într-o zi, în timp ce eram în 
trafic, meditam asupra unei lecţii din devoţional intitulată „Ferit de 
pieire.” Dintr-o dată, frânele taxiului în care eram au cedat şi, fiind ora 
de vârf, vehiculul a intrat într-o intersecţie aglomerată şi a lovit alte 
două maşini. Cuvântul lui Dumnezeu a prins viaţă instantaneu înaintea 
ochilor mei, toţi cei din taxi şi din celelalte maşini fiind feriți de pieire. 
Aleluia! Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi Pastorului Chris pentru acest 
devoţional deosebit!  ̶  F. Keijuko, Uganda
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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   


