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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 710 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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Să I te închini lui Dumnezeu în duh şi în adevăr 
înseamnă să faci acest lucru din duhul tău şi în 

concordanţă cu Cuvântul Lui. Cu toate acestea, înainte 
ca cineva să I se poată închina sau să Îi slujească lui 
Dumnezeu cu duhul lui, acel duh trebuie să fie în uniune 
cu Tatăl. Isus a spus: „… fiindcă astfel de închinători 
doreşte şi Tatăl.” De ce caută Tatăl aşa ceva?

Deoarece adevărata închinare este o comuniune 
cu Tatăl. Este mai presus de cântecele sau cuvintele 
rostite în rugăciune; se referă la părtăşia care are loc în 
tărâmul spiritual, pe măsură ce duhul tău intră în contact 
cu El. De aceea câteodată, în închinare, experimentezi o 
astfel de transportare glorioasă a Duhului; o experienţă 
minunată, dincolo de cuvinte.

Dumnezeu Se aşteaptă să trăieşti şi să Îi slujeşti 
din duhul tău. Nu Îl poţi sluji pe Dumnezeu cu mintea 
sau cu ideile tale. Nu Îi poţi slujii cu simţurile tale. În 
Romani 1:9, Pavel declară: „Dumnezeu, căruia Îi slujesc 
în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său...” Tu Îl slujeşti 
pe Dumnezeu cu duhul tău. Duhul tău este locuinţa 
lui Dumnezeu; lumina Lui este în duhul tău. Aşadar, 
slujeşte-I cu duhul tău, trăind în şi prin Cuvântul Lui.

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

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

DUMINICĂ

1
În uniune cu Tatăl 



| Rugăciune
Dragă Tată, preţuiesc prezenţa 
Ta în viaţa mea şi indestructibila 
uniune cu Duhul Tău, iar astfel mă 
bucur de o părtăşie specială şi de 
transformare din slavă în slavă. 
Sunt plin de putere, de curaj şi de 
vitalitate divină, în Numele lui Isus. 
Amin. 

Luca 24:13-35
2 Samuel 9-11

1 Corinteni 2:1-11
Psalmii 143-144

1 Corinteni 6:17; Filipeni 3:3; 
1 Corinteni 12:13
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Creştinismul nu este o viaţă fără provocări şi 
adversităţi, însă este o viaţă cu adevărat glorioasă, 
deoarece, indiferent de încercările sau persecuţiile 
cu care te confrunţi, eşti întotdeauna triumfător. În 
2 Corinteni 2:14, citim: „Mulţumiri să-I fie aduse lui 
Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de 
biruinţă în Cristos, şi care răspândeşte prin noi în orice 
loc mireasma cunoştinţei Lui.” Biblia mai spune: „… noi 
suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a 
iubit” (Romani 8:37).

De aceea, consideră ca o mare bucurie când treci 
prin diverse încercări (Iacov 1:2). Domnul a spus că dacă 
vei trece prin foc, nu te va arde şi că nu există revărsări 
de ape atât de mari încât să te poată îneca (Isaia 43:2). 
Tu nu eşti o persoană obişnuită. Eşti învingător în fiecare 
zi, la orice pas, iar aceasta te face o minune pentru lume. 
David a spus: „Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar 
Tu eşti scăparea mea cea tare” (Psalmul 71:7).

Unii creştini cred că a trăi victorios în fiecare zi 
este un fel de utopie sau un fenomen deosebit; aceştia 
spun: „Hai să fim cu picioarele pe pământ!” Ei cred că 
problemele lor sunt mult mai reale decât fantastica 
„viaţă de vis” a Bibliei; dar se înşeală. Creştinismul este 
o chemare la o viaţă triumfătoare; o umblare continuă 

LUNI

2

Aşa cum dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate 
lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea 

Celui ce ne-a chemat la glorie şi virtute  
(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).

Viaţa glorioasă



în victorie, în stăpânire, în neprihănire, în succes, în 
progres, în pace, în bucurie, în sănătate şi în bunăstare. 
Aceasta este moştenirea fiecărui copil al lui Dumnezeu.

Ai autoritate în Isus Cristos să domneşti şi 
să stăpâneşti peste cel rău şi peste circumstanţele 
vieţii. Isus a spus: „Iată că v-am dat putere să călcaţi 
peste şerpi şi peste scorpioni, şi peste toată puterea 
vrăşmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 
10:19). El te înştiinţează că eşti indestructibil. Nimic şi 
nimeni nu te poate vătăma, deoarece Cristos locuieşte 
în tine! Aleluia!

Luca 24:36-53
2 Samuel 12-14

1 Corinteni  
2:12-16

Psalmii 145-146

| Proclamaţie
Viaţa mea este pentru gloria 
lui Dumnezeu! Frumuseţea, 
înţelepciunea, harul şi neprihănirea 
Lui se exprimă în şi prin mine. Sunt 
o minune pentru cei din jurul meu. 
Sunt mai mult decât biruitor! Sunt 
un succes pentru totdeauna! Mai 
mare este Cel care este în mine 
decât cel care este în lume. Trăiesc o 
viaţă minunată în Cristos. Glorie lui 
Dumnezeu!

Isaia 54:17;
Romani 8:35-37
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Pasajul biblic din Exod 24:16 ne relatează 
cum a coborât gloria lui Dumnezeu peste 

muntele Sinai, care a fost învăluit într-un nor de slavă 
timp de şase zile. Acest fapt ne ilustrează ceva: slava 
prezenţei Lui Dumnezeu a luat forma vizibilă a unui 
nor care a acoperit muntele Sinai. Evreii aflaţi atunci în 
pustiu puteau mult mai uşor să se raporteze la această 
manifestare fizică a slavei Lui Dumnezeu, deoarece erau 
oameni ai simţurilor. 

Chiar şi astăzi se mai găsesc în biserică astfel 
de persoane care vor să interacţioneze cu slava lui 
Dumnezeu dintr-o perspectivă fizică. De exemplu, când 
vorbeşti despre slava lui Dumnezeu ca fiind prezentă 
în biserică în timpul serviciului divin, ei se aşteaptă să 
vadă un nor sau o formă fizică de manifestare, la fel ca 
în Vechiul Testament; însă scopul lui Dumnezeu este mai 
presus de manifestarea slavei Lui într-o clădire sau într-
un anumit loc.

Nu încape îndoială că unor oameni li s-ar întări 
credinţa dacă ar vedea ceva fizic, precum un nor care 
umple camera, însă aceasta se întâmplă deoarece ei 
sunt încă prunci în ce priveşte lucrurile lui Dumnezeu. Au 
nevoie de timp pentru a ajunge la niveluri mai înalte de 
înţelegere a manifestării slavei lui Dumnezeu. Domnul 
Isus a spus clar că Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa 

Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este 
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: 

Cristos în voi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27).

MARȚI
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Caută înăuntrul tău slava 

desăvârşită



fel încât să izbească privirile şi nici nu este ceva ce poate 
fi căutat în mediul înconjurător. El a spus că Împărăţia 
este în tine; ceea ce înseamnă că este în inima ta (Luca 
17:20-21).

Minunata slavă a lui Dumnezeu este în duhul tău! 
Cristos în tine este slava desăvârşită a lui Dumnezeu. 
Aleluia! Efeseni 3:20 o descrie ca fiind „puterea care 
lucrează în noi.”

Puterea care lucrează în tine este Duhul Sfânt; 
El este slava lui Dumnezeu şi trăieşte în tine. Observă 
că nu a spus „puterea care va fi prezentă în mediul 
tău ambiant,” nu! Ungerea lucrează dinăuntrul tău; de 
aceea, priveşte la slava dinăuntru.

Ioan 1:1-18
2 Samuel 15-17

1 Corinteni 3:1-9
Psalmii 147-148

| Rugăciune
Dragă Tată ceresc, Îţi mulţumesc 
pentru puterea Ta care acţionează 
în mine. Am devenit strălucirea şi 
expresia gloriei Tale desăvârşite, 
manifestând zilnic virtuţile şi 
perfecţiunile Tale. Slava Ta îmi 
umple viaţa şi Îţi sunt pe veci 
recunoscător că ai făcut din mine o 
reflectare a gloriei Tale minunate, 
în Numele lui Isus. Amin. 

Luca 17:21; 2 Corinteni 3:18; 
Efeseni 3:20
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În calitate de creştini, noi avem o misiune 
pe acest pământ şi este foarte important să 

înțelegem clar în ce constă această misiune. Foarte 
mulţi oameni trăiesc fără scop, focalizare şi direcţie; dar 
când îţi predai viaţa lui Cristos, El îţi dă o misiune clară, 
un scop bine definit pentru viaţă. În versetul tematic, 
Domnul Isus S-a pronunţat fără echivoc cu privire la 
misiunea noastră: trebuie să mergem în lume şi să 
predicăm Evanghelia la orice făptură. Aşadar, trăieşte-ţi 
viaţa pentru Evanghelie.

Oricine ai fi, oriunde te-ai afla și cu orice te-ai 
ocupa, scopul tău primordial şi marea însărcinare a vieţii 
tale este să le vesteşti Cuvântul lui Dumnezeu celor din 
jurul tău. Misiunea ta este să ajungi la cei pierduţi şi să 
îi câştigi pentru Isus. Creştinismul înseamnă câştigarea 
sufletelor. De aceea continuă să vorbeşti cu ceilalţi 
despre Isus şi fă astfel încât stilul tău de viaţă să le 
insufle chiar şi celor care trăiesc în păcat dorința de a-L 
cunoaște pe Isus.

Tot ce are legătură cu viaţa ta să fie un instrument 
care să aducă bărbaţi şi femei pe calea neprihănirii. 
Fii focalizat, oportun şi hotărât cu privire la misiunea 
ta – câştigarea de suflete. Isus a spus în Ioan 4:34: 

MIERCURI

4
Misiunea vieţii tale

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va 
crede şi se va boteza,va fi mântuit; dar cine nu va 

crede, va fi osândit” (Marcu 16:15-16).



„Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi 
să împlinesc lucrarea Lui.” Iar în Ioan 20:21, Isus spune: 
„Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă 
trimit şi Eu pe voi.” Ai fost trimis să atingi toţi oamenii 
cu Evanghelia vieţii; fie ca toată viaţa ta să urmărească 
împlinirea acestui scop! Fii pasionat de extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu prin răspândirea până la 
marginile pământului a mesajului mântuirii oferite de 
Cristos!

Ioan 1:19-51
2 Samuel 18-19

1 Corinteni 
3:10-22

Psalmii 149-150

| Proclamaţie
Eu sunt în misiune! Mi s-a 
încredinţat responsabilitatea divină 
de a le vesti Evanghelia luminii 
celor din sfera mea de influenţă. 
Zelul, pasiunea şi dedicarea pentru 
extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu 
îmi sunt de astăzi reaprinse. 
Lumina Evangheliei slavei lui 
Cristos străluceşte puternic în 
inima oamenilor şi astăzi, izgonind 
întunericul, durerea şi mizeria şi 
aducându-le neprihănire, lumină şi 
slavă, în Numele lui Isus. Amin. 

2 Corinteni 5:18; 2 Corinteni 3:6; 
Matei 28:19-20
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Psalmul 1:3 se referă la cel care îşi găseşte 
plăcerea în Cuvântul lui Dumnezeu şi 

meditează la el zi şi noapte: „El este ca un pom sădit 
lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, 
şi ale care frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la 
bun sfârşit.” 

În lumea de astăzi, mulţi sunt confuzi; nu ştiu în 
ce direcţie să meargă. De exemplu, oamenii îşi schimbă 
locurile de muncă şi afacerile, căutându-le pe cele mai 
profitabile. În calitate de creştin, tu ar trebui să fii condus 
de Duhul Sfânt, deoarece tu eşti sămânţa lui Avraam. 
Orice atingi este binecuvântat. Tot ce faci, prosperă. 
Deciziile şi alegerile tale nu ar trebui să fie motivate de 
factorii financiari, ci de înţelepciunea şi de îndrumarea 
Duhului Sfânt. Pentru tine succesul şi bunăstarea depind 
de cine eşti, nu de afacerea personală sau de locul tău 
de muncă. Tu porţi binecuvântarea cu tine. Când ajungi 
într-un loc, lucrurile încep să funcţioneze! 

Nu spune: „Vreau să călătoresc în cutare sau 
cutare loc, pentru că acela este un loc bun”; nu, tu 
eşti locul cel bun! Tu eşti o ţară încântătoare (Maleahi 
3:12, versiunea Fidela)! Eşti simbolul binecuvântării 
lui Dumnezeu oriunde te-ai afla, pentru că tu eşti 
purtătorul prezenţei şi harului Lui. Când apari tu, apar 
şi binecuvântările, la fel cum i s-a întâmplat lui Iosif în 

Şi dacă voi sunteţi ai lui Cristos, atunci sunteţi sămânţa 
lui Avraam şi moştenitori conform promisiunii  

(Galateni 3:29, versiunea Fidela).

JOI

5
Tu eşti un simbol al bunăstării



casa lui Potifar. Biblia spune că Potifar a recunoscut că 
Domnul era cu Iosif şi că tot ceea ce făcea el prospera. 
De aceea l-a pus pe Iosif responsabil peste toată casa şi 
bunurile lui, iar Dumnezeu l-a binecuvântat de dragul lui 
Iosif (Geneza 39:1-5).

Moştenirea ta în calitate de sămânţă a lui Avraam, 
nu este doar să fii binecuvântat, ci să fii la rândul tău o 
binecuvântare. Cei din jurul tău – prieteni, colegi, vecini 
etc. – ar trebui să remarce că datorită ţie, favoarea a 
venit peste ei; li s-au extins afacerile şi întregul oraş a 
progresat.

Ioan 2:1-18
2 Samuel 20-21

1 Corinteni 4:1-10
Proverbe 1

Psalmul 20:5; 2 Cronici 20:21-22; 
1 Corinteni 15:57

| Rugăciune
Domnul meu drag, Îţi mulţumesc 
pentru înţelepciunea Ta care 
mă călăuzeşte şi mă determină 
să umblu în voia Ta desăvârşită 
întotdeauna, propăşind în tot 
ceea ce fac. Îţi mulţumesc pentru 
impactul Cuvântului Tău în 
viaţa mea şi pentru înţelegerea 
realităţilor Împărăţiei Tale, prin 
Duhul Sfânt care locuieşte în mine, 
în Numele lui Isus. Amin. 
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Biblia spune: „Fiindcă ochii Domnului aleargă 
încoace şi încolo pe tot pământul, pentru a 

se arăta puternic de partea celor a căror inimă este 
desăvârşită spre El...” (2 Cronici 16:9, versiunea Fidela). 
Aceasta înseamnă că El caută oportunităţi pentru a-Şi 
manifesta gloria pentru tine. El nu te părăseşte, nu te 
dezamăgeşte şi nu îţi înşeală niciodată aşteptările. El 
are milă de slăbiciunile noastre (Evrei 4:15). El ştie când 
treci prin suferinţă şi vrea să te scape de orice greutăţi.

Orice nevoie omenească reprezintă pentru 
Dumnezeu o oportunitate de a binecuvânta. El vrea 
să împlinească fiecare nevoie a oamenilor. De fapt, El 
deja a făcut aceasta în Isus Cristos, dar unii încă nu au 
înţeles şi nu au acceptat în totalitate ce a făcut El. Atunci 
când ai o problemă, atunci când te confrunţi cu situaţii 
dificile care par de neînvins, toate acestea reprezintă 
pentru tine o oportunitate de a experimenta miracole. 
Dumnezeu nu îţi întoarce niciodată spatele; dorinţa Lui 
este ca tu să ai o mărturie în urma acelei provocări.

Înţelegând aceasta, atunci când ai de-a face cu 
încercări şi persecuţii şi când furtunile şi presiunile 
vieţii se năpustesc asupra ta, aminteşte-ţi că mărturia 

Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca 
şi cu nişte fii… Este adevărat că orice pedeapsă, 

deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de 
bucurie; dar mai pe urmă le aduce celor ce au trecut 
prin şcoala ei rodul dătător de pace al neprihănirii 

(Evrei 12:7, 11).

Provocările sunt oportunităţi

VINERI
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victoriei tale este aproape. Mulţi sunt copleşiţi de 
provocările cu care se confruntă, fără să îşi dea seama 
că fiecare situaţie dificilă este o mărturie în devenire. 
Biblia spune: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie 
când treceţi prin felurite încercări” (Iacov 1:2).

În 1 Ioan 4:4, Biblia spune: „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.” 
Cel care este mai mare locuieşte în tine; prin urmare, 
provocările cu care te confrunţi sunt pentru tine la fel 
de uşor de digerat ca pâinea. Nu are importanţă dacă 
înfrunţi o provocare în domeniul sănătăţii, o provocare 
financiară sau o provocare la locul tău de muncă; refuză 
să renunţi; în schimb, fii tare în credinţă, dându-I slavă 
lui Dumnezeu. Priveşte situaţia ca fiind oportunitatea ta 
de a demonstra puterea lui Dumnezeu!

Ioan 3:1-21
2 Samuel 22

1 Corinteni 
4:11-21

Proverbe 2

Iacov 1:2-4; 
2 Corinteni 4:8-9

| Rugăciune
Tată drag şi bun, cu adevărat 
credincioşia şi dragostea Ta sunt 
fără margini. Îţi mulţumesc că 
mă întăreşti în omul dinăuntru. 
Provocările sunt pentru mine la 
fel de uşor de digerat ca o pâine, 
pentru că sunt plin de puterea şi de 
abilitatea Duhului Sfânt, care mă 
conduce în victorie neîntreruptă. Îţi 
mulţumesc că m-ai făcut triumfător 
pe veci, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Poate că situaţia economică din lumea de astăzi 
i-a lăsat pe mulţi fără speranţă şi îngroziţi, 

însă în calitate de creştin tu trebuie să gândeşti diferit, 
deoarece tu nu eşti din această lume. Tu te afli la un 
alt nivel, într-un tărâm mai înalt, unde trăieşti deasupra 
elementelor şi principiilor acestei lumi. În Coloseni 2:20, 
Biblia ne arată că noi am murit împreună cu Cristos faţă 
de învăţăturile începătoare ale lumii. Sistemul economic 
al lumii nu poate sta împotriva ta.

Înţelege că orice lucru din această lume este un 
instrument pus la dispoziţia ta, care nu ar trebuie să 
domnească peste tine; economia nu ar trebui să te 
domine sau să dicteze circumstanţele existenţei tale. Eşti 
deasupra inflaţiei şi economiei. Eşti mai puternic decât 
această lume! 1 Ioan 5:4 spune: „pentru că oricine este 
născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă 
biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” Lumea 
şi tot ce este în ea este a ta; prin urmare, gândeşte şi 
acţionează diferit. Trăieşte pe înălţimi.

Iov 22:29 spune: „Când oamenii sunt doborâţi, 
atunci vei spune: Va fi înălţare...” (versiunea Fidela). Iar 
în Ieremia 17:7-8, Duhul Sfânt spune: „Binecuvântat să 
fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde 

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, 
căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu 

niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini 
de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 

teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6). 

Gândeşte diferit

SÂMBĂTĂ
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este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape 
care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de 
căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în 
anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod.” 
Aceasta este realitatea ta, deoarece tu eşti sămânţa 
lui Avraam. Succesul, progresul şi bunăstarea ta sunt 
garantate, chiar şi în vremuri de austeritate. Aleluia!

Problemele economice nu sunt ceva nou; 
existau şi în vremurile biblice. Totuşi, Dumnezeu Şi-a 
condus întotdeauna oamenii prin ele şi aceștia au ieşit 
victorioşi. Lasă-ţi mintea să se avânte dincolo de lumea 
în care trăieşti. Să ai mentalitatea victoriei. Alege să 
priveşti lucrurile din perspectiva eternă a lui Dumnezeu 
şi să trăieşti conştientizând permanent că tu eşti de sus.

 Nu poţi fi niciodată dezavantajat, deoarece 
tu nu eşti din lumea aceasta. Tu eşti moştenirea lui 
Dumnezeu; şi El a programat toate lucrurile din viaţa 
ta să lucreze în favoarea ta: „De altă parte, ştim că 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl 
iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său” (Romani 8:28).

Ioan 3:22-36
2 Samuel 23-24

1 Corinteni 5:1-13
Proverbe 3

Romani 12:2; Psalmul 34:10; 
Filipeni 4:19

| Proclamaţie
Domnul Dumnezeu mi-a acordat 
favoare şi onoare! Trăiesc o viaţă 
înălţătoare, dincolo de lumea 
aceasta. Sunt binecuvântatul 
Domnului! Sunt sănătos şi prosper 
şi nu duc lipsă de nimic, pentru că 
toate lucrurile sunt ale mele! Glorie 
lui Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Mulţi oameni de pe glob sunt capabili să 
zâmbească în fiecare dimineaţă, primind 
lumina Evangheliei în limba maternă prin 
acest Înger Mesager care este Rapsodia 
Realităţilor. Aceasta este disponibilă în prezent 
în 672 de limbi, iar fiecare nouă traducere a ei 
înseamnă că şi mai mulţi oameni au de acum 
acces nestingherit la Cuvântul lui Dumnezeu 
explicat, odată ce barierele lingvistice au fost 
îndepărtate.

Însă atât de mulţi factori sunt necesari 
pentru a asigura distribuirea lunară a tuturor 
traducerilor Rapsodiei Realităţilor la toate 
destinaţiile. Şi aici poţi interveni şi tu.

Poţi să ni te alături prin:

• Sponsorizarea traducerii în şi mai multe 
limbi

• Sponsorizarea distribuirii lunare a tuturor 
traducerilor în câmpul de misiune

• Traducere efectivă sau editare
• Utilizarea traducerilor Rapsodiei 

Realităţilor

ADOPTĂ 
O LIMBĂ

Leagă-ţi numele de un 
Înger Mesager



N
O

T
E

NOTE

Fiecare exemplar tradus al Rapsodiei 
Realităţilor reprezintă un suflet şi un zâmbet. 
Aşadar, cu fiecare exemplar pe care îl expediezi 
în lume, trimiţi mesajul speranţei unui suflet 
şi aduci un zâmbet pe faţa cuiva.

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



În versetul tematic, apostolul Pavel sfătuieşte 
Biserica cu privire la atitudinea pe care trebuie 

să o aibă în slujirea Domnului. El spune: „În sârguinţă, 
fiţi fără preget,” adică nu ar trebui să îţi lipsească 
zelul; fii plin de râvnă în duh, slujindu-I Domnului. 
Cuvântul „râvnă” din versetul tematic este traducerea, 
din original, a termenului grecesc „zeó” care, pentru 
lichide, înseamnă a fierbe, iar pentru substanţele solide 
înseamnă a fi încins până la incandescenţă. Aceasta 
înseamnă că duhul tău fierbe înăuntrul tău pentru 
Cuvântul lui Dumnezeu şi te face să străluceşti pe 
dinafară. Înseamnă că eşti înflăcărat pentru Dumnezeu.

Este evident că Dumnezeu vrea să fii plin de râvnă 
în biserică. El nu vrea să fii căldicel sau să te complaci 
în mediocritate. Unii oameni aşa sunt; nu sunt nici reci, 
nici înflăcăraţi, iar lui Dumnezeu nu Îi place aceasta. 
Cuvântul Său ne arată atitudinea Lui faţă de letargia 
spirituală şi faţă de complacerea în mediocritate. În 
Apocalipsa 3:15-16, El i-a spus bisericii din Laodicea: 
„Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, 
dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, 
nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.”

Fii plin de râvnă pentru lucrurile lui Dumnezeu. 
Nu te mulţumi să te duci la biserică doar o dată pe 
săptămână; implică-te activ în comunitatea locală. 

În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu 
duhul. Slujiţi-I Domnului (Romani 12:11).

Fii plin de râvnă

DUMINICĂ
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Fii activ în câştigarea de suflete şi alte activităţi de 
evanghelizare din biserica ta. Fii plin de râvnă pentru 
fapte bune (Tit 2:14). Asumă-ţi o responsabilitate în 
Casa Domnului. Fă ceva. Nu aştepta până când pastorul 
îţi va da o sarcină.

Poate că pastorul îţi va da o sarcină, însă nu sunt 
destule misiuni în biserică pentru fiecare. Totuşi, în afara 
bisericii sunt lucrări suficiente pentru toţi – în câştigarea 
de suflete, în a încuraja oamenii şi a-i aduce la biserică. 
Este mult de lucru şi este o oportunitate binecuvântată 
pentru tine de a fi un ambasador atât al lui Cristos, cât 
şi al Bisericii.

Este important să fii un câştigător de suflete; fii 
plin de râvnă în a atinge viaţa altora cu Evanghelia şi în 
a-i aduce cu tine la biserică.

Ioan 4:1-26
1 Împăraţi 1:1-53

1 Corinteni 6:1-11
Proverbe 4

Ioan 2:17; 2 Împăraţi 10:16; 
1 Corinteni 15:58

| Proclamaţie
Sunt tare, neclintit, sporind 
totdeauna în lucrarea Domnului, 
ştiind că osteneala mea în Domnul 
nu este zadarnică. Pasiunea mea 
pentru Domnul şi pentru lucrurile 
spirituale este alimentată mereu 
prin Duhul Sfânt. Sunt un ambasador 
al lui Cristos şi al Bisericii, plin de 
râvnă în a-i întoarce pe mulţi la 
neprihănire. Aleluia.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Galateni 4:1 spune: „Dar, câtă vreme 
moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu 

se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân 
peste tot.” Moştenitor este cel ce are o moştenire. 
Totuşi, chiar dacă el deţine totul, cât timp este minor, 
el nu se poate bucura de moştenirea lui, ci se află sub 
îndrumarea tutorilor şi a profesorilor care îl cresc până 
ajunge la maturitate. 

Aceasta este ceea ce face Dumnezeu pentru noi 
prin intermediul lucrării Cuvântului Său. Suntem învăţaţi 
şi pregătiţi ca moştenitori împreună cu Cristos. Chiar 
dacă toate lucrurile sunt ale tale (1 Corinteni 3:21), nu 
vei fi capabil să te bucuri de moştenirea ta, dacă nu eşti 
pregătit în Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul 
pentru care Domnul a dat darurile de slujire Bisericii: 
„Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii 
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru 
desăvârşirea sfinţilor...” (Efeseni 4:11-12).

Citim în versetul tematic că puterea Lui divină 
ne-a dăruit toate lucrurile pentru viaţă şi evlavie. Ce 
înseamnă aceasta? Înseamnă că tu ai totul în ceea ce 
priveşte viaţa; toate lucrurile sunt ale tale acum, pentru 
a te bucura de ele! Iar dacă nu te bucuri de moştenirea 
ta astăzi, aşa cum ar trebui, motivul este simplu; este 

Aşa cum dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate 
lucrurile pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea 

Celui ce ne-a chemat la glorie şi virtute  
(2 Petru 1:3, versiunea Fidela).

Bucură-te de ce ţi-a dat El

LUNI
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ceea ce a spus Domnul în Osea 4:6: „Poporul Meu piere 
din lipsă de cunoştinţă...” Necunoaşterea este cea care 
face ca unii copii ai lui Dumnezeu să treacă prin viaţă în 
suferinţă şi în durere.

Aşadar, refuză să te complaci în necunoaşterea 
Sfintei Scripturi. Calitatea vieţii tale este direct 
proporţională cu măsura în care cunoşti Cuvântului 
lui Dumnezeu. Nu poţi avea o viaţă mai bună decât îţi 
permite înţelegerea adevărurilor spirituale şi modul în 
care le aplici în viaţa ta. Continuă să trăieşti şi să creşti 
în Cuvântul Domnului şi îți vei trăi viața la potenţial 
maxim. Păstrează întotdeauna Cuvântul Lui în inima ta şi 
în gura ta, deoarece prin mărturisirea cu gura se ajunge 
la mântuire. Aceasta înseamnă că prin proclamațiile tale 
pline de credință îţi însuşeşti moştenirea pe care o ai în 
Isus Cristos.

Ioan 4:27-54
1 Împăraţi 2-3

1 Corinteni 
6:12-20

Proverbe 5 

Eclesiastul 5:18-19; 
1 Timotei 6:17

| Rugăciune
Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc 
că mi-ai dăruit toate lucrurile care 
privesc viaţa şi evlavia, să mă pot 
bucura de ele. Tu mi-ai descoperit 
cărarea vieţii, m-ai umplut de 
bucuriile nespuse care se află 
în prezenţa Ta şi de desfătările 
veşnice aflate la dreapta Ta. Tu eşti 
lumina şi slava vieţii mele. În Tine 
am sănătate, bunăstare şi belşug, 
în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cu privire la Domnul Isus, Biblia spune: „Căci 
trebuie ca El să împărăţească până îi va pune 

pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale” (1 Corinteni 15:25). 
Aceasta nu se referă la El domnind în ceruri, ci aici, pe 
pământ. Din punct de vedere legal, Dumnezeu a pus totul 
sub picioarele Sale. Efeseni 1:22 spune: „El I-a pus totul 
sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, 
Bisericii.” Aşadar, Isus este căpetenie peste toate lucrurile.

Isaia 9:6 spune: „Căci un Copil ni S-a născut, 
un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui...” Nu 
spune că domnia va fi pe capul Lui, ci că va fi pe umărul 
Lui. Isus este capul; domnia este pe umărul Lui, adică 
pe Trupul Lui – Biserica. Prin urmare, când psalmistul 
a spus: „Domnul va trimite toiagul tăriei tale din Sion, 
domneşte în mijlocul duşmanilor tăi” (Psalmul 110:2, 
versiunea Fidela), aceasta înseamnă că El domnește 
prin Biserică – Trupul Său. Aşadar El domneşte prin noi.

În calitate de membru al Trupului lui Cristos, tu 
domneşti în Numele Său. Chiar dacă te-ai gândit că eşti 
cel mai neînsemnat membru, tot te afli deasupra tuturor 
lucrurilor, deoarece eşti aşezat cu Cristos „mai presus 
de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de 
orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu 
numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor” (Efeseni 1:21). 
Slavă în veci Numelui Său!

Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire 
al puterii Tale, zicând: „Stăpâneşte în mijlocul 

vrăjmaşilor Tăi!” (Psalmul 110:2).

Tu domneşti în Numele Lui

MARȚI
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Aceasta înseamnă că în zilele din urmă, în calitate 
de copil al Lui Dumnezeu, trebuie să te ridici, să îţi ocupi 
locul de stăpânire şi să domneşti în Numele lui Isus peste 
orice circumstanţe. 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!” În original, în 
versetul de mai sus, termenul grecesc tradus prin verbul 
„a domni” are sensul de „a împărăţi.” Tu eşti chemat „să 
împărăţeşti” (să domneşti) în viaţă. Regii emit decrete. 
Aşadar, rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu şi urmăreşte-l 
cum se împlineşte.

Lumea cu tot ce cuprinde ea ţi-a fost dată ţie; 
aşa că ia-o în posesie cu îndrăzneală, deoarece tu deții 
puterea. Porunceşte oricărei furtuni să se potolească în 
Numele lui Isus. Refuză să fii bolnav, refuză să fii sărac. 
Preia controlul, câştigând în fiecare zi. Domneşte în viaţă 
ca un rege ce eşti.

Ioan 5:1-30
1 Împăraţi 4-6

1 Corinteni 7:1-9
Proverbe 6

Matei 28:18; 
1 Ioan 4:4

| Proclamaţie
Sunt ce spune Dumnezeu că 
sunt. Sunt un membru al Trupului 
Său, carne din carnea Sa şi os 
din oasele Lui. Domnesc asupra 
oricăror circumstanţe. Prin puterea 
Duhului Sfânt, intru în posesia 
tuturor lucrurilor care îmi aparţin 
în Cristos, bucurându-mă de viaţa 
din belşug, spre slava Numelui Său. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul ne-a dat Cuvântul Lui. Biblia spune în 
Psalmul 107:20: „A trimis Cuvântul Său şi 

i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă.” Dacă vei primi 
Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, îţi va schimba viaţa. 
Sunt ferm convins că, dacă te poziţionezi sub puterea 
lucrării Cuvântului Domnului suficient de mult timp, 
vei progresa în mod formidabil, iar viaţa ta va fi o 
manifestare a eficienţei Cuvântului Său.

Se poate ca unii oameni să nu fie de acord cu 
această părere, deoarece experienţele lor au fost 
diferite. Cu toate că fac parte din biserică de mult timp, 
sunt confuzi cu privire la starea vieţii lor. Poate spun: 
„Am mers la biserică de foarte multe ori, însă nu am 
văzut nici o schimbare. Sunt confuz.” Deşi aceşti oameni 
sunt membri vechi ai bisericii, nu s-au predat Cuvântului 
lui Dumnezeu. Poate că au tot felul de predici şi mesaje 
în format DVD sau alte materiale, însă mesajul nu este 
în ei. Mesajul trebuie să fie în inima ta, nu pe un raft sau 
într-un aparat.

Până când Cuvântul Domnului nu se înrădăcinează 
în inima ta, nu va produce rezultate. Chiar dacă ai păstra 
boabe de porumb în cel mai bun frigider sau în seiful celei 
mai bune bănci din lume, nu vei obţine nici o recoltă. 
Seminţele trebuie plantate în mediul potrivit pentru 
a rodi. Poate că ai toate ediţiile Rapsodiei Realităţilor, 
începând de la primul număr, însă singurul lucru care 

Iată ce înţeles are pilda aceasta: Sămânţa este Cuvântul 
lui Dumnezeu (Luca 8:11).

Cuvântul Lui în tine

MIERCURI

11



contează cu adevărat este să le citeşti şi să meditezi 
asupra lor. Mesajul trebuie să pătrundă înăuntrul tău 
pentru a produce rezultate.

Unul dintre primele semne care dovedesc 
înrădăcinarea Cuvântului lui Dumnezeu în duhul tău este 
că acesta îţi va influenţa modul de a gândi. Cuvântul Lui 
îţi reînnoieşte mintea. Dacă nu ţi-a transformat mintea, 
nu a intrat cu adevărat înăuntrul tău; în acest caz, 
influenţa şi efectele lui în viaţa ta vor fi limitate. Aşadar, 
păstrează Cuvântul lui Dumnezeu în tine, prin studiu şi 
meditaţie.

Nu presupune că ştii; aceasta duce la 
autodistrugerea multora. Ei presupun că ştiu, până când 
se trezesc într-o situaţie de criză şi atunci intră în panică. 
Când urci la un nivel superior al vieţii, trebuie să acorzi şi 
mai multă atenţie Cuvântului lui Dumnezeu. Meditează 
întotdeauna asupra Cuvântului Său. Şi în mod inevitabil, 
progresul tău va fi văzut de toţi.

Ioan 5:31-47
1 Împăraţi 7-8

1 Corinteni 
7:10-24

Proverbe 7

Faptele Apostolilor 20:32; Evrei 4:2; 
Romani 12:2

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău, prin care sunt 
transformat. Cuvântul Tău este în 
inima mea şi funcţionează în mintea 
mea, conferindu-mi mentalitatea 
celor neprihăniţi. Cuvântul Tău, o, 
Doamne, este subiectul meditaţiei 
mele zi şi noapte, producând 
în mine şi prin mine caracterul 
mesajului său, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Atunci când, în calitate de creştin, eşti eficient 
în câştigarea sufletelor, aducând credinţă, 

speranţă şi dragoste în inima oamenilor, poţi deveni o 
ţintă uşoară pentru persecutori. Nu toată lumea te va 
accepta. Cu toate acestea, aminteşte-ţi că nici pe Cristos 
nu L-au primit toţi. De aceea El a spus: „Ucenicul nu este 
mai presus de învăţătorul său, nici robul mai presus de 
domnul său. Îi ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul 
lui, şi robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpânul 
casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult îi vor numi 
aşa pe cei din casa Lui?” (Matei 10:24-25).

Nu ar trebui să fii surprins când, după ce ai acţionat 
în dragoste şi le-ai arătat bunăvoinţă oamenilor, unii se 
vor întoarce împotriva ta şi vor face lucruri îngrozitoare 
ca să te rănească. Nu este potrivit să te înfurii şi să 
spui cu amărăciune: „După tot ce am făcut pentru ei?” 
Aminteşte-ţi că toate faptele bune le-ai făcut în Numele 
Domnului. Iar dacă le-ai făcut în Numele Lui, de ce îţi 
mai pasă de reacția oamenilor?

Poate chiar te gândeşti că Domnul are să-l 
pedepsească pe celălalt pentru că te-a vorbit de rău, însă 
El nu o va face; de fapt, El nu vrea să îl pedepsească. Biblia 

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii 
vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul 
de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 

Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră 
este mare în ceruri; căci tot aşa i-au prigonit pe 

prorocii care au fost înainte de voi (Matei 5:11-12).

Fii un lucrător adevărat al 
Evangheliei

JOI
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spune: „... nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să 
piară unul măcar din aceşti micuţi” (Matei 18:14). Mai 
degrabă, El caută pe cineva care să mijlocească pentru 
acel om. În loc să te gândeşti că Dumnezeu îi va pedepsi 
pe cei care te tratează rău, roagă-te pentru ei; aceasta 
înseamnă să fii un lucrător adevărat al Evangheliei. 

Înţelege următorul lucru: cu cât te vei dedica mai 
mult lucrurilor lui Dumnezeu, cu atât mai mult slava 
Lui se va manifesta în viaţa ta şi cu atât este posibil ca 
mai mulţi oameni să te urască şi să te persecute pentru 
aceasta. Însă dacă se va întâmpla astfel, nu le răspunde 
furios, ci răspunde-le în dragoste. 2 Timotei 3:12 spune: 
„De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în 
Cristos Isus vor fi prigoniţi.”

Atunci când eşti persecutat, aminteşte-ţi 
întotdeauna că tu nu ai fost trimis în numele tău, ci în 
Numele lui Isus. Aşadar, Însuşi Domnul va fi apărarea şi 
răsplata ta.

Ioan 6:1-24
1 Împăraţi 9:1-28

1 Corinteni 
7:25-40

Proverbe 8

Ioan 15:19; Matei 10:22; 
Ioan 16:33

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
mângâierea pe care mi-o oferă 
Scriptura. Duhul Sfânt mă întăreşte 
cu putere în omul dinăuntru, ca să 
pot fi eficient în lucrarea Evangheliei 
lui Cristos, indiferent de încercările 
sau persecuţiile cu care m-aş putea 
confrunta. Dragostea lui Cristos îmi 
animă şi îmi controlează acţiunile, 
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 reprezintă sarcina pe care 
apostolul Pavel i-a dat-o lui Timotei. El a spus: 

„Predică cuvântul; fii prompt la timp şi nelatimp...” (2 
Timotei 4:2, versiunea Fidela). Aceasta este şi sarcina 
Domnului pentru tine astăzi: propovăduieşte Cuvântul 
Său la timp şi nelatimp. Sunt naţiuni în care astăzi 
nu mai poţi predica Evanghelia în mod public, însă în 
urmă cu doar câţiva ani, erau deschise pentru Cuvântul 
Domnului. Propovăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu 
înainte ca şi uşile altor naţiuni să se închidă; unele oraşe 
vor fi închise în curând, şi nu vei mai putea predica 
Evanghelia acolo, aşa cum o poți face acum.

Naţiunile se pot închide față de Cuvântul lui 
Dumnezeu în mai multe moduri. De exemplu, când 
într-o ţară sunt oraşe şi state în care nu poţi organiza 
evanghelizări în aer liber din cauza interdicţiilor, înseamnă 
că acel stat sau naţiune este închisă. Chiar atunci când 
încerci să organizezi astfel de întâlniri, unele agenţii de 
securitate îţi vor spune: „Nu putem să vă permitem să 
faceţi aceasta.” Un alt exemplu este atunci când unele 
naţiuni adoptă legi împotriva convertirii, astfel încât 
creştinilor le este greu să îi conducă pe oameni la Cristos. 
Unele state chiar interzic convertirile personale; cu alte 
cuvinte, nimănui nu îi este permis să se convertească de 
la religia statului respectiv la creştinism.

Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp 
şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată 

blândeţea şi învăţătura (2 Timotei 4:2).

Trăieşte clipa: predică 
Evanghelia acum

VINERI
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Isus a spus: „Cât este ziuă, trebuie să lucrez 
lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când 
nimeni nu mai poate să lucreze” (Ioan 9:4). Acum 
este timpul pentru predicarea Evangheliei! Dacă Duhul 
lui Dumnezeu te conduce şi îţi dă o viziune pentru 
organizarea evanghelizărilor, împlineşte-o cât mai rapid. 
Trăieşte clipa! Dacă aştepţi, s-ar putea să constaţi că 
este prea târziu. Fii neobosit în lucrarea evanghelică.

Nu considera  posibilitatea de a distribui Rapsodia 
Realităţilor în orașul tău sau în ţara ta ca ceva de la sine 
înțeles; acţionează acum, cât încă se poate! Roagă-
te pentru naţiunile lumii şi grăbeşte-te! Preţuieşte 
libertatea şi oportunităţile pe care le ai acum de a 
predica Evanghelia.

Ioan 6:25-59
1 Împăraţi 10-11

1 Corinteni 8:1-13
Proverbe 9

Marcu 16:15; Ioan 9:4;
2 Corinteni 5:18

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a le propovădui 
Cuvântul Tău celor din jurul 
meu. Având viteza şi urgenţa 
Duhului Sfânt, fiind călăuzit de 
înţelepciunea Ta, conduc tot mai 
mulţi oameni la neprihănire. Am 
primit har după har şi abilitate 
sporită să îndeplinesc slujba 
împăcării cu Dumnezeu faţă de cei 
de aproape şi faţă de cei de departe 
de mine, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Domnul Isus a venit să ne arate cum este 
Dumnezeu. El ni S-a revelat pentru a ne arăta 

cât de mult ne iubeşte Dumnezeu şi că El doreşte să 
avem succes chiar mai mult decât vrem noi. El ne doreşte 
binele mai mult decât ni l-am putea noi dori vreodată. 
Însă mintea umană nu poate pricepe acest lucru. Unii se 
întreabă: „Cum mă poate iubi Dumnezeu pe mine?” Isus 
însă ne-a demonstrat că Dumnezeu ne iubeşte.

Isus S-a deosebit de toţi patriarhii şi profeţii; El 
era diferit de Avraam, Iacov, Isaac, Moise, Iosua etc. 
Profeţii predicau şi profeţeau judecata: „... să ştiţi că 
păcatul vostru vă va ajunge” (Numeri 32:23). Ezechiel 
a profeţit: „... Sufletul care păcătuieşte, acela va muri” 
(Ezechiel 18:4). Moise le-a poruncit copiilor lui Israel, 
conform Legii, să îi ucidă cu pietre pe oamenii care 
comiteau anumite păcate.

Însă atunci când a venit Isus, El a adus har şi 
adevăr: „Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul 
şi adevărul au venit prin Isus Cristos” (Ioan 1:17). Biblia 
spune că oricine crede, este iertat prin El de toate 
lucrurile de care oamenii n-au putut fi iertaţi prin Legea 
lui Moise (Faptele apostolilor 13:39). Este o nouă eră! 
Slavă Domnului! Isus a dovedit dragostea Tatălui!

Tatăl ne-a iubit întotdeauna. Ieremia 31:3 spune: 
„Domnul mi s-a arătat din vechime, spunând: «Da, te-

Însă Dumnezeu Şi-a dovedit dragostea faţă de noi prin 
faptul că, în timp ce noi eram păcătoşi, Cristos a murit 

pentru noi (Romani 5:8, versiunea NTR).

El ne-a dovedit dragostea 
Tatălui

SÂMBĂTĂ
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am iubit cu o dragoste veşnică...»” (versiunea Fidela). 
Pentru a-Şi demonstra marea Lui dragoste pentru noi, El 
l-a trimis pe Isus: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că L-a dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 
3:16). Tatăl nu putea face mai mult decât a făcut atunci 
când L-a trimis pe Fiul Lui, Isus Cristos. Aceasta a fost tot 
ce a trebuit să facă pentru a demonstra dragostea pe 
care ne-o poartă, iar El a făcut-o. 

Bucură-te astăzi de dragostea Tatălui, ştiind că El 
a făcut gestul suprem de a-L sacrifica chiar pe Fiul Său 
pentru a-Şi demonstra dragostea Sa pentru tine. Într-
adevăr, tu eşti foarte valoros pentru El.

Ioan 6:60-71
1 Împăraţi 12-14

1 Corinteni 9:1-10
Proverbe 10

Efeseni 3:17-19; 
1 Ioan 4:8-10

| Rugăciune
Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că 
ai plătit preţul pe care niciodată 
nu l-aş fi putut plăti, dovedind 
dragostea necondiţionată a Tatălui, 
mila şi bunătatea Lui copleşitoare 
faţă de mine. Acum trăiesc plin de 
bucurie în neprihănire, liber să Te 
slujesc fără vină, sau condamnare. 
Umblu în această conştientizare. 
Aleluia! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Rapsodia la Radio, în întreaga lume!
În 2016, alătură-te nouă pentru a atinge mult mai multe 

suflete din toată lumea prin intermediul radioului!

Radioul este unul dintre cele mai eficiente moduri 
de a răspândi Evanghelia la milioane de oameni 
în acelaşi timp. Prin acest mijloc, Îngerul Mesager 
a binecuvântat mulţi oameni din întreaga lume, 
transmiţând viaţă în fiecare zi, atât prin intermediul 
radioului tradiţional, cât şi prin radioul online (pe 
internet).

Mai multe teritorii de acoperit

Încă mai sunt teritorii de acoperit şi naţiuni de atins 
cu Rapsodia Realităţilor transmisă la Radio. În 2016, 
vino alături de noi pentru a-i atinge pe mulţi din 
întreaga lume, astfel:

 » Sponsorizând Rapsodia citită la radio, pentru cel 
puţin o staţie de radio naţională din cele 242 de 
naţiuni şi teritorii din întreaga lume

 » Asigurând transmiterea Rapsodiei citite în fiecare 
limbă pe web radio.



N
O

T
E

NOTE

Imaginează-ţi impactul pe care l-am avea dacă am 
difuza Îngerul Mesager pe mai multe posturi de 
radio din întreaga lume. Pentru mai multe informaţii 
despre modul în care poţi să iei parte la acţiunea de 
răspândire a Evangheliei în întreaga lume, te rugăm 
să suni la 0812 901 1393 sau trimite-ne un email la 
rhapsodymissions@loveworld360.com



Adevăratul mesaj al creştinismului nu este doar 
despre un mântuitor. Bineînţeles, Isus Cristos 

este Mântuitorul lumii, însă El nu a venit doar pentru a 
ne mântui. Dacă El ar fi venit numai pentru aceasta, nu 
ar fi fructificat în mod adecvat potenţialul neprihănirii 
pe care ne-a dat-o. Creştinismul este mult mai mult 
decât mântuire.

Biblia ne dă cheia înţelegerii scopului lui 
Dumnezeu pentru noi: „Şi ne-a scos de acolo, ca să 
ne aducă aici, să ne dea ţara pe care a jurat-o taţilor 
noştri” (Deuteronom 6:23, versiunea Fidela). Observă 
că versetul nu spune: „El ne-a scos de acolo şi ne-a 
adus aici.” Ci El ne-a scos de acolo (ne-a mântuit) din 
motive bine întemeiate: „ca să ne aducă aici...” Această 
exprimare este focalizată pe ideea de scop. Însă aceasta 
nu este totul. El „ne-a adus aici” ca să ne dea ţara 
promisă, pământul moştenirii noastre şi să ne facă un 
neam mare, aşa cum i-a promis lui Avraam.

Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Voi face din tine 
un neam mare şi toate neamurile pământului vor fi 
binecuvântate în sămânţa ta.” Însă urmaşii lui Avraam 
au ajuns sclavi în Egipt, iar aceasta nu era măreţia despre 
care vorbise Dumnezeu. Însă atunci când a venit timpul 

... ci datorită planului şi harului Său... care a fost 
descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, 

Isus Cristos, Care a desfiinţat moartea şi a adus la 
lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie  

(2 Timotei 1:9-10, versiunea NTR).

Mântuit cu un scop

DUMINICĂ
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ca scopul Lui pentru ei să se împlinească, ca ei să devină 
un neam măreţ, aşa cum dorea El să fie, El i-a eliberat, 
i-a adus într-un loc al libertăţii şi le-a dat ţara promisă.

Când a venit Isus, El ne-a scos din păcat pentru ca 
noi să putem moşteni neprihănirea Lui. El ne-a scos din 
durere şi din sărăcie ca să putem avea viaţă din belşug, o 
viaţă prosperă şi plină de bogăţii. El nu a venit doar să ne 
mântuiască; ci El a venit să ne dea „ţara,” pentru ca noi 
să putem trăi în bunăstare şi în sănătate în fiecare zi pe 
acest pământ, pentru lauda slavei Lui. Astfel, îi putem 
ajuta şi pe alţii să afle despre El, pentru ca şi ei să poată 
avea o viaţă măreaţă.

Ioan 7:1-24
1 Împăraţi 15-17

1 Corinteni  
9:11-19

Proverbe 11

Efeseni 1:11; Romani 8:16-17; 
Ioan 10:10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
moştenirea pe care o am în Cristos. 
Sunt comoştenitor cu Cristos, de 
aceea nu duc lipsă de nimic. Am 
de toate din belşug, pentru că sunt 
sămânţa lui Avraam. Sunt un trimis 
împuternicit al Împărăţiei Cerurilor 
pe pământ şi îi câştig pe mulţi 
pentru Domnul, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Fiind creştini, noi avem gândirea lui Cristos, 
o minte sănătoasă; cu alte cuvinte, o minte 

eminentă. Oricât de mulți oameni cred că nu eşti sănătos, 
Dumnezeu spune că eşti, aşa că trebuie să te vezi în 
aceeaşi lumină şi să vorbeşti în mod corespunzător.

O minte sănătoasă sau eminentă este concentrată 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu; este controlată şi 
influenţată de Cuvântul Său şi nu oscilează. Este o minte 
înnoită care rămâne neclintită şi continuă să facă ce este 
drept, indiferent de circumstanţe. O minte sănătoasă 
gândeşte excelent şi produce doar excelenţă; nu lasă loc 
mediocrităţii şi imperfecţiunii. 

Dumnezeu ne cere perfecţiune, desăvârşire. El a 
spus: „Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru 
cel ceresc este desăvârşit” (Matei 5:48). De aceea ţi-a 
dat o minte sănătoasă, o minte unsă de Duhul Sfânt, 
pentru a putea excela în orice faci, astfel încât lucrarea 
ta să iasă mereu în evidenţă. Afirmă întotdeauna că ai 
o minte sănătoasă. Continuă să îţi spui: „Eu am un duh 
înalt, de excelenţă şi fac lucruri excelente, deoarece 
Duhul Sfânt, Duhul excelenţei, locuieşte în mine. El m-a 
uns să produc excelenţă.” Conştientizează acest lucru zi 
de zi.

Biblia mărturiseşte că tu ai o minte sănătoasă, aşa 
că nu aştepta ca şi alţii să o spună. Dumnezeu a spus 

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de 
putere şi de dragoste şi de minte sănătoasă  

(2 Timotei 1:7, versiunea Fidela).

Tu ai o minte sănătoasă

LUNI
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acest lucru, aşa că poţi afirma acelaşi lucru cu încredere: 
„... căci El însuşi a zis... aşa că putem zice plini de 
încredere...” (Evrei 13:5-6). Aşadar, declară acum: „Eu 
am o minte sănătoasă. Fac lucruri excelente. Sunt pus 
deoparte pentru excelenţă!” Spune-ţi acest lucru astăzi, 
de mai multe ori.

Ioan 7:25-8:11
1 Împăraţi 18-19

1 Corinteni  
9:20-27

Proverbe 12

1 Corinteni 2:16; Psalmul 119:99; 
Romani 12:2

| Rugăciune
Duhul Sfânt mă face super-
inteligent; El mi-a uns mintea, astfel 
că am o extraordinară capacitate 
de pătrundere. Am rapiditate în 
înţelegere, iar înţelepciunea lui 
Dumnezeu acţionează în mine şi 
produce rezultate excelente pentru 
gloria lui Dumnezeu.

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



În creştinism, Dumnezeu ne-a făcut una cu 
El. Unitatea noastră cu Domnul este cel mai 

important aspect al mântuirii noastre în Isus Cristos. 
Noi nu mai suntem simpli urmaşi sau ucenici ai lui Isus 
Cristos, ci avem părtăşie cu El; este o uniune vitală.

Când ai fost născut din nou, duhul tău nu a fost 
doar recreat, ci ai fost şi scufundat în Cristos; literalmente 
ai fost unit cu El într-o uniune care nu mai poate fi 
ruptă. Noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din 
carnea Lui şi os din oasele Lui (Efeseni 5:30). Noi suntem 
asociaţi ai Dumnezeirii, fiind părtaşi naturii Lui divine (2 
Petru 1:4, versiunea GBV). Caracterul şi personalitatea 
Lui sunt revelate duhului nostru. De aceea noi putem 
să Îl cunoaştem şi să relaţionăm cu El, cu şi din duhul 
nostru.

Poate că Dumnezeu este un mister pentru cei 
neiniţiaţi în lucrurile spirituale, însă nu pentru tine. Căile 
Lui sunt acum şi căile tale, iar gândurile Lui au devenit 
gândurile tale. Prin Cuvântul Lui şi călăuzirea Duhului 
Sfânt, voia Lui este descoperită duhului tău. Unii 
oameni nu ştiu niciodată care este voia lui Dumnezeu; 
ei şi-L imaginează ca pe o fiinţă complexă, misterioasă şi 
distantă, aşa că nu pot umbla cu El.

Scopul lui Dumnezeu este ceea ce El a făcut deja 
în Cristos: El te-a adus în unitate cu Sine, pentru a-ţi 

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El 
(1 Corinteni 6:17).

Noi suntem una cu El

MARȚI
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putea sincroniza gândurile şi acţiunile cu ale Lui; pentru 
ca El să poată îndeplini voia Lui absolută şi scopurile 
Lui în tine şi prin tine. Aceasta este trăirea în plinătatea 
înţelepciunii Sale (termenul grecesc fronesis). Să faci 
întotdeauna ce ar trebui să faci, să spui ce ar trebui să 
spui, la timpul potrivit, în modul potrivit, în locul potrivit 
şi pentru scopul potrivit. Aleluia!

Conştientizează unitatea ta cu Domnul. Dezvoltă 
intimitate cu Duhul Sfânt prin părtăşie. Studiază 
Cuvântul Domnului şi meditează asupra lui. Astfel, te 
vei sincroniza întotdeauna cu voia, scopul şi timpul lui 
Dumnezeu, umblând cu El în tărâmuri de slavă.

Ioan 8:12-30
1 Împăraţi 20-21

1 Corinteni 10:1-13
Proverbe 13

Efeseni 5:30; 
Ioan 17:21

| Rugăciune
Dragă Tată, bucuria mea nu are 
margini, ştiind că am fost adus 
într-o uniune inseparabilă cu 
Tine, printr-o cerească, bogată şi 
intimă părtăşie cu Duhul Sfânt! 
Viaţa mea exprimă şi astăzi voia 
Ta desăvârşită, pe măsură ce Tu 
însuţi Te manifeşti în şi prin mine, 
în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
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Chemarea noastră este să influenţăm lumea 
din jur cu harul şi cu frumuseţea lui Cristos. 

Tu trebuie să manifeşti gloria Lui oriunde te-ai afla 
şi să exprimi în sfera ta de influenţă dragostea lui 
Cristos. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8, 16), iar 
manifestarea dragostei Lui este una dintre lucrările unui 
creştin; te pune deoparte ca fiind un ucenic adevărat 
al lui Isus Cristos: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii” (Ioan 13:35). 

Dragostea lui Isus manifestată din plin ar trebui 
să fie primul lucru pe care oamenii îl observă la tine. Ar 
trebui să fie cea mai mare atracţie exercitată de tine. 
Dragostea zideşte, ridică şi promovează. Dragostea ta 
faţă de cei pentru care Isus a murit trebuie să fie intensă 
şi să te motiveze să mijloceşti în rugăciune şi să le 
vesteşti Evanghelia. Fie ca toţi cei care te întâlnesc să fie 
inspiraţi, ridicaţi şi provocaţi de cuvintele şi de roadele 
dragostei tale.

Biblia spune că aceia care nu iubesc, nu Îl cunosc 
pe Dumnezeu, ci rămân în moarte spirituală: „... Cine 

Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru 
că îi iubim pe fraţi. Cine nu îl iubeşte pe fratele său 

rămâne în moarte. Oricine urăşte pe fratele său este 
un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică 

rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea Lui 
prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci 

trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi (1 Ioan 3:14-16).

Exprimă dragostea lui Cristos

MIERCURI
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nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte” (1 Ioan 
3:14). Tu nu mai eşti dominat de moartea spirituală sau 
de puterea întunericului, deoarece tu îţi iubeşti fraţii. 
Este ceva natural pentru tine să manifeşti dragoste, să 
vezi frumuseţe în ceilalţi şi să-i apreciezi pentru ceea ce 
sunt. Iubeşte mult. Iubeşte întotdeauna. Aceasta este 
chemarea ta în Cristos. Aleluia!

Ioan 8:31-47
1 Împăraţi 22

1 Corinteni 
10:14-21

Proverbe 14

Ioan 15:13; 2 Ioan 1:6; 
Iuda 1:21

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
Cuvântul Tău care acţionează 
cu putere şi biruieşte în mine, 
producând un adevărat seceriş al 
lucrurilor despre care vorbeşte. 
Sunt hotărât, mai mult ca oricând, 
să umblu în dragoste şi să-Ţi 
exprim bunătatea şi neprihănirea 
pretutindeni. Îi voi influenţa şi 
astăzi pe cei din jurul meu cu 
dragostea Ta din inima mea, spre 
lauda şi gloria Ta, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Cuvântul lui Dumnezeu îţi dă viziuni în duh. 
Este unul dinte cele mai importante beneficii 

şi una dintre cele mai puternice lucrări ale Cuvântului 
Său în viaţa noastră. Când auzi Cuvântul lui Dumnezeu, 
fii atent la viziunile spirituale şi la revelaţiile pe care ţi le 
transmite; acceptă-le şi ele îţi vor fi de mare folos.

Viziunile spirituale din Cuvântul lui Dumnezeu vin 
în duhul tău când îl asculţi într-o predică sau îl studiezi 
în mod individual. Ele constituie motivul pentru care 
oamenii se văd deja vindecaţi atunci când Cuvântul 
lui Dumnezeu de vindecare vine în duhul lor. Şi când 
acţionează pe baza acestor viziuni produse în duhul lor 
de Cuvântul lui Dumnezeu, unii sar din cărucioare sau 
de pe tărgi şi încep să facă lucruri pe care nu le puteau 
face înainte să audă Cuvântul Lui.

Mereu vedem astfel de lucruri la întrunirile 
noastre. Mulţi care sunt aduşi în sală bolnavi şi 
incapabili să meargă, încep dintr-o dată să alerge şi să 
sară. Mulţi dintre ei mărturisesc: „M-am văzut mergând 
şi alergând, în timp ce ascultam Cuvântul Domnului, aşa 
că am acţionat în consecinţă.”

Când Cuvântul lui Dumnezeu îţi dă viziuni, 
păstrează lucrul pe care îl vezi şi acţionează în mod 
corespunzător. Acesta este unul dintre motivele pentru 
care ar trebui să te îmbibi de Cuvântul Domnului. 

Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi 
numără stelele, dacă poţi să le numeri.” Şi i-a zis: „Aşa 

va fi sămânţa ta” (Geneza 15:5).

Cuvântul Domnului îţi dă 
viziuni

JOI
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Dăruieşte-te în întregime Cuvântului lui Dumnezeu. 
Revelaţiile, manifestările darurilor Duhului Sfânt şi 
multe alte binecuvântări sunt activate în viaţa ta când 
asculţi Cuvântul lui Dumnezeu și îi acorzi atenție.

Ioan 8:48-59
2 Împăraţi 1-3

1 Corinteni 
10:22-33

Proverbe 15

Faptele apostolilor 2:17;  
Faptele apostolilor 14:9-10

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
viziunile Duhului Sfânt pe care 
mi le trimiţi prin Cuvântul Tău. Îţi 
mulţumesc pentru manifestarea 
darurilor şi a binecuvântărilor 
Duhului Sfânt care sunt activate 
în mine chiar acum, prin lucrarea 
şi puterea Cuvântului Tău în inima 
mea, în Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Există o ordine (rânduială) divină a lucrurilor. 
În versetul tematic, rânduiala  se referă la o 

formă stabilită pentru desfășurarea unui serviciu sau 
a unui ritual religios. În Scriptură, vedem că Domnul a 
stabilit rânduieli şi structuri stricte pentru diferite servicii 
spirituale importante. Chiar şi lucrările şi îndatoririle 
profeţilor, preoţilor şi regilor aveau diferite rânduieli 
divine care le călăuzeau acţiunile și le puneau în relaţie 
unele cu altele. 

În 1 Corinteni 14:40, Duhul Sfânt a spus prin 
apostolul Pavel: „Toate să se facă decent şi în ordine” 
(versiunea Fidela). Când Moise se pregătea să ridice 
cortul întâlnirii, Dumnezeu l-a însărcinat să facă totul 
după ordinea stabilită: „... după poruncile primite de 
Moise de la Dumnezeu, când avea să facă Cortul: «Ia 
seama», i s-a zis, «să faci totul după chipul care ţi-a 
fost arătat pe munte»” (Evrei 8:5).

Există o structură, o cale, o ordine stabilită pentru 
împlinirea lucrurilor lui Dumnezeu; urmeaz-o şi vei 
experimenta harul şi binecuvântările Lui în viaţa ta şi 
în slujirea pe care o faci pentru El. Să faci orice altceva 
înseamnă să umbli împotriva voii Sale desăvârşite, aşa 
cum li s-a întâmplat lui David şi copiilor lui Israel atunci 
când nu au urmat ordinea stabilită pentru mutarea 

Fiindcă voi nu aţi făcut aceasta de la început, Domnul 
Dumnezeul nostru a făcut o spărtură asupra noastră, 

deoarece nu l-am căutat după rânduiala cuvenită  
(1 Cronici 15:13, versiunea Fidela).

Ordinea divină

VINERI
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chivotului lui Dumnezeu în cetatea lui David. Urmările 
au fost dureroase (Citeşte 2 Samuel 6:1-10). 

Ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu. Urmează 
instrucţiunile Lui conform ordinii prescrise. Nu strica 
ordinea. Nu acţiona după voia ta. Când ţi se dau anumite 
instrucţiuni în Casa lui Dumnezeu, nu ţi se cere doar să 
le duci la îndeplinire cât mai repede, ci şi în conformitate 
cu ordinea divină.

Ioan 9:1-41
2 Împăraţi 4-5

1 Corinteni  
11:1-11

Proverbe 16

Proverbe 19:20; Iacov 1:22; 
1 Samuel 15:22

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
abilitatea Cuvântului Tău în duhul 
meu. Eu nu doar aud, ci şi împlinesc 
Cuvântul Tău. Rezultatele trăirii în 
şi după Cuvântul Tău se manifestă 
şi astăzi în mod evident în toate 
aspectele vieţii mele, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia declară că Isus Cristos S-a născut din 
fecioară. Acest lucru este important, deoarece 

viaţa unei fiinţe umane provine din sămânţa bărbatului, 
nu de la femeie. Însă trupul unei fiinţe umane se naşte 
din femeie. Aşadar, naşterea lui Isus dintr-o fecioară 
este un lucru extraordinar. De unde a venit viaţa Lui? A 
venit din Cuvântul lui Dumnezeu.

Îngerul i-a adus fecioarei Maria cuvinte din partea 
lui Dumnezeu (Luca 1:35). Maria a crezut şi a primit 
Cuvântul (sămânţa lui Dumnezeu), iar Duhul Sfânt a 
venit asupra ei şi a umbrit-o pentru a concepe copilul în 
absenţa seminţei unui bărbat. Cuvântul lui Dumnezeu 
care i-a fost spus, a format în ea o sămânţă. Cuvântul 
lui Dumnezeu este sămânţa lui Dumnezeu (Luca 8:11); 
aceasta este sămânţa vieţii divine, la fel cum viaţa unui 
portocal este în sămânţa mică de portocală.

Când primeşti Cuvântul lui Dumnezeu, primeşti 
viaţa oricărui lucru despre care acesta vorbeşte; orice 
auzi de la Dumnezeu este sămânţa care produce în tine 
sau pentru tine lucrul despre care vorbeşte. De exemplu, 
când predicăm şi-i învăţăm pe oameni despre sănătatea 
divină, cei care ascultă primesc sămânţa vindecării 
care produce în ei vindecare şi sănătate. În acelaşi 
mod, când predicăm Cuvântul lui Dumnezeu despre 

Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă 
care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, 

prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care 
rămâne în veac (1 Petru 1:23).

Cuvântul lui Dumnezeu – 
sămânţa vieţii divine

SÂMBĂTĂ
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finanţe, acesta produce sămânţa binecuvântărilor şi 
miracolelor financiare. Aceasta este puterea Cuvântului 
lui Dumnezeu! 

Creştinismul nu este o religie. Isus Cristos a fost 
Cuvântul întrupat (Ioan 1:14). Şi noi am fost născuţi din 
nou din aceeaşi sămânţă (Cuvânt). Este ceea ce citim în 
versetul tematic. Tu ai aceeaşi viaţă pe care o are Însuşi 
Dumnezeu, deoarece ai fost născut din Cuvântul Lui – 
sămânţa nepieritoare a lui Dumnezeu (1 Petru 1:23).

Tu nu eşti născut din sânge, din dorinţa cărnii sau 
din dorinţa vreunui om, ci din Dumnezeu (Ioan 1:13). 
Aceasta face ca originea ta să fie de natură divină. 1 Ioan 
4:4 spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu...,” 
adică tu provii din Dumnezeu; eşti părtaş naturii divine 
(2 Petru 1:4). Slavă Domnului!

Ioan 10:1-21
2 Împăraţi 6-7

1 Corinteni 
11:12-19

Proverbe 17

Luca 1:35; 
Ioan 1:14

| Proclamaţie
Sunt născut din Cuvântul lui 
Dumnezeu şi din Duhul Domnului! 
Sunt impenetrabil pentru orice este 
vătămător sau înrobitor, pentru că 
provin din Dumnezeu! Am biruit 
diavolul şi cohortele întunericului, 
pentru că Cel care este mai mare 
locuieşte în mine! Am natura 
lui Dumnezeu! Sunt mai mult 
decât biruitor! Sunt un asociat al 
dumnezeirii şi trăiesc triumfător zi 
de zi, prin Isus Cristos. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Abonează-te la pagina Rhapsody Of Realities 
pe KingsChat 

Mulţi dintre noi îndrăgesc deja KingsChat, 
aplicaţia de mesagerie pentru telefoane mobile, 
cu care le poţi trimite simplu şi rapid mesaje 
tuturor celor cu care îţi face plăcere să vorbeşti!

Îmbunătăţeşte-ţi experienţa pe care o ai pe 
KingsChat, urmărind pagina RHAPSODY OF 
REALITIES SUPERUSER. Postările constante 
şi ultimele noutăţi despre impactul Îngerului 
Mesager în întreaga lume te vor inspira!

Abonează-te la această pagină urmând aceşti 
paşi simpli:

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

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

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

din dreapta.

Rapsodia Of Realităților
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În 1 Petru 1:23, Biblia spune: „Fiindcă aţi fost 
născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, 
ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” 
Dumnezeu ne-a născut prin Cuvântul Lui, din Duhul 
Sfânt. Tu nu eşti o persoană obişnuită. Viaţa umană pe 
care ai primit-o de la părinţii tăi a fost înlocuită de viaţa 
divină a lui Cristos. 

Deseori le spun oamenilor despre creştinism 
că este o experienţă vitală; este viaţa adevărată care 
provine din Cristos şi care pulsează în inima ta. Viața 
omului natural (a persoanei care nu este născută din 
nou) se află în sângele lui, însă un creştin trăieşte prin 
Duhul Sfânt. Aşadar, nu este de mirare că Isus, referindu-
Se la noua creaţie, a spus: „... dacă vor bea ceva de 
moarte, nu-i va vătăma...” (Marcu 16:18).

Sângele care curge prin venele tale nu este ceea 
ce te ţine în viaţă. Poate că te întrebi: „Atunci care este 
importanţa sângelui?” Sângele mărturiseşte umanitatea 
ta. Leviticul 17:11 spune: „Căci viaţa trupului este în 
sânge...” De aceea, răscumpărarea omului a fost făcută 
prin vărsare de sânge.

Totuşi, în Noul Testament, viaţa trupului tău 
nu mai stă în sângele tău, ci în Duhul Sfânt (reciteşte 

Şi dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morţi 
locuieşte în voi, Cel ce L-a înviat pe Cristos Isus din 

morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina 
Duhului Său, care locuieşte în voi (Romani 8:11).

Trăieşte prin Duhul Sfânt

DUMINICĂ
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versetul tematic). De aceea nici o boală nu este suficient 
de puternică să îţi distrugă trupul. Bolile atacă sângele 
şi distrug trupul. Însă viaţa ta nu mai depinde de sânge: 
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred 
în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, 
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:12-
13).

Conştientizează acest lucru! Simptomele care 
pot încerca să îţi atace trupul nu contează; tu eşti viu şi 
sănătos prin Duhul Sfânt.

Ioan 10:22-42
2 Împăraţi 8-9

1 Corinteni 
11:20-29

Proverbe 18

Ioan 1:13; 2 Corinteni 5:17; 
1 Corinteni 15:22

| Proclamaţie
Sunt o făptură nouă în Cristos, 
iar viaţa şi natura lui Dumnezeu 
acţionează în duhul meu! Întreaga 
mea fiinţă este inundată de viaţa 
divină care curge prin fiecare fibră 
a fiinţei mele, prin fiecare celulă 
a sângelui meu şi prin fiecare os 
al trupului meu. Trăiesc deasupra 
bolii, a diavolului şi a elementelor 
acestei lumi, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Pasajul tematic este o pildă pe care Domnul Isus 
Cristos a spus-o pentru a sublinia importanţa 

rodirii în Împărăţia lui Dumnezeu. Stăpânul viei a venit 
să caute rod într-un anumit smochin din via lui, însă 
acesta nu avea roade. Apoi el i-a zis vierului: „Taie-l!” 
Însă vierul i-a cerut mai mult timp pentru a-l mai îngriji, 
în speranţa că va produce roade în cele din urmă. În caz 
contrar, avea să fie tăiat.

Pomul este lipsit de valoare dacă nu produce nici 
un rod. La fel, creştinul este un stejar al neprihănirii în 
via Domnului şi se aşteaptă de la el să aducă rod (Isaia 
61:3). Un creştin care nu aduce roadele neprihănirii este 
precum smochinul despre care stăpânul viei a spus că ar 
trebui să fie tăiat, motivând: „La ce să mai cuprindă şi 
pământul degeaba?” (Luca 13:7). 

Unii creştini au fost botezaţi de mult timp; cu toate 
acestea, nu au condus nici un suflet la Cristos; nu au 
adus pe nimeni la biserică. Ei se aseamănă cu smochinul 
fără roade. Dacă şi tu te regăseşti în această situaţie, 

El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin 
sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. 

Atunci i-a zis vierului: «Iată că sunt trei ani de când vin 
şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La 

ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?» «Doamne», 
i-a răspuns vierul, «mai lasă-l şi anul acesta; am să-l 
sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. 
Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei 

tăia»” (Luca 13:6-9).

Trebuie să rodeşti încontinuu

LUNI
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trebuie să faci o schimbare astăzi! Pentru început, 
cere-I Domnului să te ierte. Apoi, cere-I Duhului Sfânt să 
te conducă şi să te călăuzească astăzi să îi mărturiseşti 
cuiva despre Isus Cristos. Începe de astăzi prin a le spune 
altora despre Isus, cine este El pentru tine şi despre 
harul Lui mântuitor.

Pavel a spus: „Fiindcă dragostea lui Cristos ne 
constrânge; deoarece astfel judecăm, că dacă Unul 
singur a murit pentru toţi, atunci toţi au murit” (2 
Corinteni 5:14, versiunea Fidela). Fii pasionat să îi aduci 
Domnului roade, deoarece aceasta aşteaptă El de la 
tine.

Ioan 11:1-16
2 Împăraţi 10-12

1 Corinteni 
11:30-34

Proverbe 19

Ioan 15:1-2; Ioan 15:16; 
2 Corinteni 5:14-15

| Proclamaţie
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
oportunitatea de a fi inspirat şi 
instruit prin Cuvântul Tău. Sunt 
ca o grădină bine udată, rodind în 
orice vreme. Sunt partea purtătoare 
de rod a viei lui Dumnezeu şi 
produc roade durabile; roade ale 
neprihănirii, pentru că sunt un stejar 
al neprihănirii, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Evită tergiversarea. Nu amâna lucrurile pe 
care trebuie să le faci. Acţionează la timpul 

potrivit; acţionează cât încă mai poţi, deoarece se poate 
ca oportunitatea să nu fie valabilă pentru totdeauna. 
Care este viziunea pe care Domnul a pus-o în inima ta la 
începutul acestui an? Cât de mult ai împlinit-o? Poate că 
este vorba despre munca ta de evanghelizare în calitate 
de creştin sau de lucrător al Evangheliei. Poate că este 
vorba despre slujba ta, despre familia ta sau chiar despre 
sănătatea ta. Nu amâna. Ocupă-te de ce ţi-a cerut El să 
faci şi refuză să te laşi distras.

Deseori, când nu faci lucrul care trebuie făcut la 
momentul potrivit, pasivitatea ta te-ar putea împiedica 
să urci la următorul nivel din viaţa ta. Aşadar, fă lucrurile 
potrivite la momentul potrivit. Acesta este unul dintre 
beneficiile de a te supune Duhului Sfânt şi Cuvântului 
lui Dumnezeu; înţelepciunea Lui te propulsează să faci 
lucrul potrivit la timpul potrivit, în modul potrivit, cu 
scopul potrivit.

Uneori consecinţele întârzierii pot avea nevoie de 
ani buni pentru a fi corectate; aşadar, acţionează acum. 
Nu întârzia în împlinirea poruncilor Domnului. Odată 
ce faci un pas şi depui efortul necesar în lucrul pe care 
El te-a inspirat să îl faci, puterea Lui miraculoasă vine 
peste eforturile tale şi gloria Lui se manifestă în ceea ce 

Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a 
trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să 

lucreze (Ioan 9:4).

Nu amâna

MARȚI
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faci. Aşadar, nu amâna să acţionezi pe baza Cuvântului 
Său. Nu amâna să acţionezi conform instrucţiunilor Lui 
şi inspiraţiei pe care El ţi-o dă.

Unii oameni primesc îndemnul Duhului Sfânt 
să facă un anumit lucru, însă ei ignoră acel îndemn, 
deoarece vor să împlinească mai întâi alte lucruri. Din 
nefericire, de multe ori nu mai primesc o a doua şansă. 
Este spre binele tău să recunoşti vocea Domnului şi să 
răspunzi cu promptitudine atunci când El îţi vorbeşte. 
Este spre binele tău să faci ce vrea El atunci când vrea El.

Ioan 11:17-57
2 Împăraţi 13-15

1 Corinteni 12:1-11
Proverbe 20

Proverbe 22:29; Proverbe 28:19; 
Psalmul 90:12

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
înţelepciunea, gloria, harul, 
puterea şi abilităţile divine pe care 
mi le-ai transferat în duh, ca astfel 
să pot trăi viaţa creştină biruitoare 
în fiecare zi. Prin Duhul Tău sunt 
poziţionat în mod divin pentru a-mi 
împlini destinul în Cristos, rodind 
în slujba împăcării, spre gloria 
Numelui Tău, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Biblia ne spune cum Dumnezeu i S-a arătat 
lui Avraam când acesta avea nouăzeci de 

ani şi l-a binecuvântat. El i-a zis: „Te voi înmulţi nespus 
de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine 
vor ieşi împăraţi” (Geneza 17:6). Unele versiuni spun: 
„... anumiţi regi vor ieşi din tine,” însă acestea nu sunt 
corecte. Dumnezeu nu se referea la regii lui Israel şi la 
cei ai lui Iuda care aveau să conducă poporul Său; El 
vorbea despre o generaţie care avea să se nască drept 
împăraţi. 

În următorul verset, Domnul a zis: „Voi pune 
legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după 
tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ 
veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al 
seminţei tale după tine” (Geneza 17:7). Legământul 
Lui veşnic nu era cu sămânţa fizică, pământească a lui 
Avraam – Isaac, Iacov etc., care nu au primit decât o 
parte din binecuvântare.

În Galateni 3:16, Biblia spune: „Acum, făgăduinţele 
au fost făcute «lui Avraam şi seminţei lui.» Nu zice: «şi 
seminţelor» (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi 
cum ar fi vorba numai de una: «şi seminţei tale,» adică 
Cristos.” Sămânţa despre care vorbea El era Cristos, iar 
noi suntem urmaşi ai promisiunilor care i-au fost făcute 
lui Avraam, deoarece noi suntem în Cristos: „Şi, dacă 

 „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru 
aceasta M-am născut şi am venit în lume...”  

(Ioan 18:37).

Născut pentru a domni
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sunteţi ai lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, 
moştenitori prin făgăduinţă” (Galateni 3:29).

Aşadar, atunci când Dumnezeu i-a zis lui Avraam: 
„... şi din tine vor ieşi împăraţi...,” de fapt, El Se referea 
la noi, noua creaţie. 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!” În acest verset, 
termenul grecesc tradus prin „a domni” înseamnă, de 
fapt, „a împărăţi.” Aşadar, traducerea din greceşte ar 
spune: „... cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi 
darul neprihănirii, vor împărăţi în viaţă prin acel Unul 
singur, care este Isus Cristos!”

Tu ai fost născut să domneşti (să împărăţeşti) în 
viaţă peste demoni, boli, sărăcie, eşec, circumstanţe 
negative şi moarte, deoarece eşti sămânţa lui Avraam şi 
comoştenitor cu Cristos. De aceea, cultivă o mentalitate 
de succes şi de stăpânire absolută. Astăzi Cristos 
domneşte pe pământ împreună cu tine.

Ioan 12:1-19
2 Împăraţi 16-17

1 Corinteni 
12:12-21

Proverbe 21

Galateni 3:7-9;  
Apocalipsa 5:10

| Proclamaţie
Ştiu cine sunt! Sunt sămânţa lui 
Avraam şi domnesc în această 
viaţă. Umblu în conştientizarea 
abundenţei şi a stăpânirii, pentru 
că sunt comoştenitor cu Cristos; de 
aceea toate lucrurile sunt ale mele! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Obadia 1:21 ne spune un lucru frapant: 
„Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca 

să judece muntele lui Esau...” Esau reprezintă ateismul, 
omul profan şi umblarea după îndemnurile trupului; 
oamenii care nu pun preţ pe lucrurile spirituale. Aceşti 
oameni, spune Biblia, sunt pământeşti şi nu pot să Îi 
placă lui Dumnezeu (Romani 8:8).

Esau era fratele mai mare al lui Iacov şi, datorită 
necredinţei lui, şi-a vândut dreptul de întâi născut lui 
Iacov pentru un blid de mâncare. Implicaţiile spirituale 
ale acţiunii lui nu îi erau clare pe moment. Problema nu 
era mâncarea pe care a mâncat-o, ci desconsiderarea 
lucrurilor spirituale. Dreptul de întâi născut era un lucru 
spiritual. Avea o binecuvântare specială, însă, cu toate 
acestea, Esau a pierdut-o în faţa fratelui său pentru un 
blid de mâncare. Satisfacţia fizică, materială, era tot ce 
îşi dorea: lucrurile pe care le putea atinge, gusta sau 
simţi pe moment. Şi le-a primit. El a ales lucrurile firii 
pământești în schimbul lucrurilor spirituale.

Pe de altă parte, Iacov era înţelept. El şi-a dorit 
binecuvântarea şi a obţinut-o. Binecuvântarea este un 
elixir nevăzut. Simţurile nu pot percepe binecuvântarea. 
Singura parte a binecuvântării pe care o poţi vedea 
este rezultatul ei. Este precum ungerea Duhului lui 
Dumnezeu; nu poţi vedea sau atinge ungerea, însă ea 
este reală şi este supranaturală.

Esau a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi 
slujeşte dreptul acesta de întâi născut?” (Geneza 25:32).

Preţuieşte lucrurile spirituale

JOI
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Astăzi, există oameni care nu pun preţ pe lucrurile 
spirituale, la fel ca Esau. Ei preferă să stea acasă şi să 
urmărească un eveniment sportiv în timpul în care ar 
trebui să meargă la biserică. Preferă să iasă în oraş cu 
prietenii în loc să petreacă timp în rugăciune. Aceşti 
creştini trăiesc în firea pământească. Ce fel de viaţă duci 
tu? Care sunt lucrurile pe care le consideri importante? 
Ce lucruri îndrăgeşti? Ce semnificaţie are pentru tine 
sângele lui Isus care s-a vărsat pentru tine la cruce? 
Meditezi des la sacrificiul Lui în locul tău? Ai stat 
vreodată să contempli şi să înţelegi dragostea pe care 
Dumnezeu ţi-a arătat-o? Îţi conduce El viaţa în fiacre zi?

Isus Cristos şi domnia Împărăţiei Lui glorioase 
trebuie să fie tot ceea ce contează pentru tine, iar 
pasiunea ta pentru lucrurile spirituale şi dragostea ta 
pentru Domnul trebuie să fie evidente în tot ceea ce 
faci.

Ioan 12:20-50
2 Împăraţi 18-19

1 Corinteni 
12:22-31

Proverbe 22

Evrei 12:15-17; Matei 6:33; 
Coloseni 3:2

| Rugăciune
Bunule şi iubitorule Tată, Îţi 
mulţumesc pentru dragostea Ta 
pentru mine şi pentru slava Ta 
care este evidentă în viaţa mea. 
Îţi mulţumesc pentru domnia 
Ta asupra vieţii mele şi pentru 
înţelepciunea Ta care mă conduce 
totdeauna în voia Ta desăvârşită. 
Viaţa mea este pentru gloria Ta, 
acum 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



Umblarea în Duhul Sfânt este umblarea în 
lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Când umbli 

în Duhul Sfânt, indiferent ce ţi-ar spune simţurile, vei 
fi capabil să discerni direcţia în care Dumnezeu vrea să 
mergi. Mulţi oameni trăiesc în nesiguranţă. Însă, fiind 
copil al lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este în viaţa 
ta pentru a te conduce şi a te călăuzi. El te călăuzeşte 
în voia desăvârşită a lui Dumnezeu, îndepărtându-te de 
înfrângere, eşec şi alte lucruri care te-ar putea răni.

Învaţă să trăieşti după îndemnurile Duhului Sfânt. 
Ioan a spus că noi ar trebui să umblăm în lumină, după 
cum şi El este în lumină (1 Ioan 1:7). Iar Isus a zis: „... 
Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va 
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12). 
A-L urma pe Isus înseamnă să trăieşti în conformitate cu 
Cuvântul lui Dumnezeu; înseamnă să umbli în direcţia 
indicată de Duhul Sfânt pentru viaţa ta. Lasă-L pe El să 
te călăuzească. La locul de muncă, El îţi poate spune ce 
să faci; la fel – în familie, în ceea ce privește sănătatea, 
în domeniul finanţelor şi în alte domenii ale vieţii tale. 
Tot ce trebuie să faci este să I te supui.

El este protectorul ta. El este scutul tău. El este 
curajul tău şi tăria ta. El este abilitatea ta. Creştinii a 
căror viaţă este plină de lupte au o mare problemă: nu 
I-au permis încă Duhului Sfânt să preia controlul vieţii 
lor. Când ai fost născut din nou, tu ai fost strămutat într-o 

Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul 
(Galateni 5:25).

Lasă-L să te conducă
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viaţă extraordinară de odihnă, de glorie, de posibilităţi 
nesfârşite şi de biruinţe, iar Cel care te călăuzeşte şi te 
conduce pe calea pe care Dumnezeu te-a predestinat să 
mergi, este Duhul Sfânt!

Când El deţine controlul asupra vieţii tale, 
circumstanţele şi situaţiile vor lucra întotdeauna în 
favoarea ta. El va desăvârşi viaţa ta. El te va face să mergi 
din putere în putere, din slavă în slavă şi de la un nivel 
de măreţie la altul. Încredinţează-I Lui viaţa ta, scopurile 
vieţii tale şi El te va conduce din victorie în victorie. 
Bucuria Lui este ca tu să ai succes şi să trăieşti în triumf 
în fiecare zi a vieţii tale.

Ioan 13:1-30
2 Împăraţi 20-22

1 Corinteni 
13:1-13

Proverbe 23

Galateni 5:16; Isaia 58:11;  
Romani 8:14

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi-
ai arătat calea vieţii, unde găsesc 
glorie, abundenţă, sănătate, pace şi 
împlinire. Umblu în lumină, întrucât 
Cuvântul Tău îmi este candelă 
călăuzitoare şi lumină pe cărarea 
mea! Mă supun întotdeauna 
conducerii Duhului Tău, în Numele 
lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Adevărul din versetul nostru tematic este 
parafrazat şi în 1 Corinteni 3:21: „Nimeni să 

nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate lucrurile sunt 
ale voastre.” Ai observat că nu spune „unele lucruri” sau 
„doar lucrurile pentru care vă rugaţi vor fi ale voastre”? 
Spune că toate lucrurile sunt ale voastre! Aceasta 
este realitatea. Declar-o. Crede Cuvântul Domnului şi 
acţionează în mod corespunzător.

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în legătură 
cu aceasta. Nu este ceva ce poate fi contrazis, de care 
să te îndoieşti sau cu privire la care să negociezi. Toate 
lucrurile de care ai nevoie: bani, facilităţi, idei, viziune, 
oameni, resurse materiale etc., ţi-au fost date în Isus 
Cristos. Tu ai tot ce-ți trebuie pentru a duce o viaţă 
extraordinară de neprihănire şi de glorie pe pământ; 
toate lucrurile de care ai nevoie pentru a trăi cu 
excelenţă viaţa dumnezeirii la care eşti părtaş (2 Petru 
1:4). Aceasta înseamnă că poţi trăi pentru Dumnezeu; 
poţi fi eficient în îndeplinirea lucrărilor pe care le faci 
pentru El, Îi poţi sluji şi poţi trăi triumfător în fiecare zi!

Cunoscând aceasta, cum ai mai putea trăi în 
lipsuri? David a spus: „Domnul este păstorul meu: nu 
voi duce lipsă de nimic” (Psalmul 23:1). Cum ai putea 
să duci o viaţă inferioară? Refuză să te laşi afectat de 
problemele şi decăderile din această lume. Trăieşte o 

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat 

prin slava şi puterea Lui (2 Petru 1:3).

El ne-a dat totul

SÂMBĂTĂ
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viaţă înălţătoare. Tu eşti sămânţa lui Avraam. Trăieşte 
deasupra sistemelor acestei lumi. Nu contează care sunt 
circumstanţele pe pământ; tu nu eşti de pe pământ. 
Împlineşte ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu şi urcă 
mereu din slavă în slavă pe calea ta. 

Ioan 13:31-14:14
2 Împăraţi 23-35

1 Corinteni 14:1-9
Proverbe 24

Efeseni 1:3; 
1 Corinteni 3:21-23

| Proclamaţie
Am fost binecuvântat şi întărit în 
Isus Cristos cu tot ce priveşte viaţa şi 
evlavia; de aceea trăiesc triumfător 
astăzi şi întotdeauna! Umblu în 
gloria lui Dumnezeu, fiindu-I plăcut 
în toate lucrurile şi rodind în orice 
faptă bună. El mi-a făcut viaţa 
plăcută. Sunt o ţară încântătoare, 
un stejar al neprihănirii şi aduc 
roadele neprihănirii. Binecuvântat 
să fie Dumnezeu! 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Vă mulţumim, dragi sponsori ai Bibliei cu 
comentarii din Rapsodia Realităţilor! În 2015, 

am reuşit să distribuim peste 20.000 de astfel de 
Biblii în 600 de hoteluri din 9 ţări! Am primit foarte 
multe mărturii de mântuire, printre care şi una a 
unei foste prostituate, care a fost mântuită în mod 
miraculos citind dintr-o Biblie cu comentarii din 
Rapsodia Realităţilor plasată în hotelul unde avea 
să întâlnească un client. Multe persoane au fost nu 
doar mântuite, ci au început şi să meargă la biserică!

În 2016, Anul extinderii, suntem hotărâţi să ducem 
Evanghelia lui Cristos şi mai departe, pentru a 
schimba viaţa multora prin cunoaşterea salvatoare 
a Cuvântului lui Dumnezeu, distribuind Biblii în 
100.000 de camere din 2.000 de hoteluri, din 200 
de oraşe!

Alătură-te campaniei astăzi pentru a schimba viaţa 
a milioane de oameni din lume.
Pentru mai multe informaţii despre modul în 
care poţi deveni partener în această campanie 
– individual, ca biserică sau ca organizaţie, te 
rugăm să apelezi următoarele numere de telefon: 
08025013710, 08086110230 şi 0701 550 0092 
(doar SMS).

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să vizitezi 
www.rhapsodybible.org

Misiunea Biblia pentru toți

CAMPANIA 
„O BIBLIE PENTRU 

FIECARE CAMERĂ DE 
HOTEL”
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Cuvântul „a dovedi” din versetul tematic provine 
din traducerea, din original, a termenului 

grecesc „dokimazo,” un cuvânt foarte interesant. Pentru 
a te ajuta să îl apreciezi la justa valoare, dă-mi voie să îţi 
ilustrez sensul lui. Dacă ai călătorit vreodată într-o ţară 
străină, ai trecut, cu siguranţă, pe la serviciul de imigrare 
şi pe la vamă înainte de a primi permisiunea de intra în 
ţara respectivă. De obicei, trebuie să îţi treci lucrurile 
printr-un tip de aparat care le scanează, verificând să 
nu fie marfă de contrabandă. Ofiţerii vamali te verifică 
amănunţit pentru a decide dacă poți să intri. Acesta 
este „dokimazo.”

Când Biblia spune: „... pentru a dovedi care este 
voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi desăvârşită” 
(Romani 12:2, versiunea Fidela), înseamnă că, asemenea 
ofiţerilor de la vamă, tu eşti omul ales de Dumnezeu 
pentru a verifica, a decide şi a alege lucrurile bune care 
vrei să intre în această lume; lucruri care se conformează 
voii bune, plăcute şi desăvârşite a lui Dumnezeu.

Tu eşti manifestarea bunătăţii Lui; canalul slavei 
Lui. 2 Corinteni 5:21 spune: „Pe Cel ce n-a cunoscut 
niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să 
fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Noi suntem 
neprihănirea lui Dumnezeu; suntem neprihăniţii Lui. 

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).

Noi „dovedim” voia Lui
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Noi suntem expresia slavei lui Dumnezeu; noi permitem 
lucrurilor bune ale lui Dumnezeu să vină în această 
lume. Aceasta este chemarea noastră. Toată creaţia 
suferă durerile naşterii, geme şi aşteaptă manifestarea 
fiilor lui Dumnezeu (Romani 8:19). Iar Dumnezeu ne 
spune: „dovediţi care este voia lui Dumnezeu cea bună, 
plăcută şi desăvârşită.” Aceasta este slujba noastră.

Acum poţi înţelege mai bine la ce S-a referit Isus 
când a spus că tot ce vei lega pe pământ va fi legat în 
ceruri şi tot ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în 
ceruri (Matei 18:18). Aşadar, care sunt lucrurile cărora 
le vei permite să intre în lume? Lasă ca prin tine să 
intre lucruri bune. Permite bucuriei, păcii, bunăstării, 
dragostei, bunătăţii şi neprihănirii Lui să curgă prin tine 
în lumea din jurul tău. Când oamenii te văd, să vadă 
bucurie; să ai o bucurie de nedescris şi să fii plin de 
slavă. Aleluia!

Ioan 14:15-31
1 Cronici 1-2

1 Corinteni 
14:10-19

Proverbe 25

Romani 8:19; Matei 18:18; 
1 Tesaloniceni 5:21

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mă 
conduci pe calea voii Tale desăvârșite 
prin călăuzirea Cuvântului Tău şi prin 
Duhul Sfânt. Şi astăzi Îţi manifest 
bunătatea, neprihănirea, iubirea, 
gloria şi bucuria, umplând lumea de 
mireasma slavei Tale, în Numele lui 
Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Isus a evidenţiat faptul că oricât de mică ar fi 
credinţa cuiva, ea poate produce mari rezultate. 

Cineva poate întreba: „Dar cum pot fi sigur că am 
credinţă, oricât de puţină?” Biblia spune: „... Dumnezeu 
a împărţit fiecăruia măsura credinţei” (Romani 12:3, 
versiunea Fidela). Observă că spune „măsura credinţei”; 
aceasta înseamnă că există o singură măsură pentru 
toată lumea.

Toţi am primit aceeaşi măsură a credinţei când 
am fost născuţi din nou, însă este important ce faci cu 
credinţa ta; trebuie să o creşti. Unii şi-au mărit credinţa, 
alţii nu; încă trăiesc la acelaşi nivel al credinţei, chiar 
dacă sunt creştini de mai mulţi ani. Trebuie să îţi exersezi 
şi să îţi creşti credinţa, punând-o în acţiune. 

Când crezi că nu ai suficientă credinţă, trebuie să 
asculţi mai mult Cuvântul lui Dumnezeu; Cuvântul Lui va 
produce şi va transfera credinţă în duhul tău. Nu trebuie 
să te lupţi sau să încerci să o măreşti; doar ascultă 
Cuvântul şi credinţa va fi înflăcărată în duhul tău: „Astfel 
credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin Cuvântul lui 
Dumnezeu” (Romani 10:17, versiunea Fidela).

În urmă cu câţiva ani, un tânăr a intrat într-o 
biserică, după ce prietenii lui îl convinseseră să vină 
acolo. El a intrat cu multe îndoieli şi cu necredinţă, însă 

Şi Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un 
grăunte de muştar, i-aţi zice dudului acestuia: 

«Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare» şi v-ar 
asculta” (Luca 17:6).

Credinţa vine prin Cuvânt

LUNI
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pe măsură ce a ascultat Cuvântul predicat, în inima lui 
a intervenit o schimbare. Când am discutat cu el după 
serviciul divin, mi-a spus: „Nu ştiu cum, dar am crezut 
lucrurile pe care le-ai predicat.” El a crezut, deoarece 
credinţa a intrat în El prin Cuvântul lui Dumnezeu. 

Poate ai observat că uneori când asculţi Cuvântul 
lui Dumnezeu în biserică sau în timpul tău de studiu 
biblic, întreaga lume pare atât de mică! Toate provocările 
cu care te confrunţi sunt reduse la zero. Motivul constă 
în faptul că, pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu intră 
în duhul tău, acesta îţi înflăcărează credinţa. De fiecare 
dată când auzi Cuvântul lui Dumnezeu, duhul tău este 
energizat; Cuvântul Domnului devine real în duhul tău, 
dându-ţi un sentiment de victorie şi de stăpânire.

Ioan 15:1-17
1 Cronici 3-4

1 Corinteni 
14:20-30

Proverbe 26

1 Ioan 5:4; Romani 4:18-20; 
Evrei 11:1

| Rugăciune
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru 
credinţa pe care mi-o insuflă 
Cuvântul Tău chiar acum! Înarmat 
cu Cuvântul Tău în inima mea şi 
în gura mea, înving provocările, 
schimb situaţiile, înfăptuiesc minuni 
şi umblu în victorie neîntreruptă, în 
Numele lui Isus. Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



Acum, mai mult ca oricând, trebuie să îţi iei 
foarte în serios participarea ta la lucrurile lui 

Dumnezeu şi implicarea ta în acestea. Dedică-te viziunii 
lui Dumnezeu. Viziunea Lui este câştigarea sufletelor; 
El vrea ca întreg pământul să fie umplut de cunoştinţa 
slavei Sale ca adâncul mării de apele care-l acoperă. De 
aceea tot ceea ce faci trebuie îndreptat către câştigarea 
sufletelor pentru Isus Cristos; aceasta este chemarea ta. 
Rămâi focalizat şi dedicat ei.

Fără nici o îndoială, El Se va întoarce şi trebuie să te 
găsească ocupat cu ceea ce ţi-a spus să faci. El le-a spus 
ucenicilor Săi: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” 
(Ioan 14:15). Dacă Îl iubeşti cu adevărat, împlineşte voia 
Lui; trăieşte pentru El. Viaţa ta nu trebuie să se limiteze 
la timpul petrecut pe pământ. Fie ca atunci când El va 
veni, să te găsească făcând lucrul pe care te-a chemat 
să îl faci. 

Poate te întrebi: „Cât de apropiată este venirea 
Lui?” Foarte apropiată – El vine în curând! Nu contează 
dacă va veni în următoarele zile, săptămâni, luni sau 
ani; dacă eşti în părtăşie cu El, umblând în lumină, 
după cum El însuşi este în lumină (1 Ioan 1:7), oricând 
Se va întoarce, vei fi pregătit. Poate că vei fi în misiune, 
câştigând suflete pentru Domnul sau distribuind 
Rapsodia Realităţilor în momentul când trâmbiţa va 

... Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, 
va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer 

(Faptele apostolilor 1:11).

Ocupă-te de lucrarea Lui
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suna, însă o vei auzi. Biblia spune: „Într-o clipă, într-o 
clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va 
suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi 
schimbaţi” (1 Corinteni 15:52).

Renunţă la orice lucru care te distrage şi fii 
înflăcărat pentru Domnul, îndeplinind slujba împăcării 
(2 Corinteni 5:18-19). Trăieşte doar pentru Dumnezeu 
şi pentru lucrarea de extindere a Împărăţiei Lui. Într-o 
zi vei sta înaintea scaunului de judecată al lui Cristos şi 
vei da socoteală pentru tot ce ai făcut din ceea ce te-a 
instruit El să faci (2 Corinteni 5:10). Fie ca El să îţi spună 
la final: „... Bine lucrat, rob bun şi credincios...” (Matei 
25:21, versiunea Fidela).

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

1 Corinteni 
14:31-40

Proverbe 27

Matei 28:19-20;  
Luca 21:25-27

| Rugăciune
Domnul meu drag, pasiunea şi zelul 
pentru Tine mă mistuie, de aceea 
vestesc acum mai mult ca oricând 
mesajul Evangheliei lui Cristos în 
naţiunile lumii. Sunt abilitat prin 
Duhul Sfânt să proclam Cuvântul 
Tău cu îndrăzneală şi cu putere, ca 
mulţi să se întoarcă din întuneric la 
lumină, de sub puterea diavolului la 
Dumnezeu şi să intre în moştenirea 
lor în Cristos, în Numele lui Isus. 
Amin. 

STUDIU SUPLIMENTAR

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎNTR-UN AN

PLAN DE CITIRE A
BIBLIEI ÎN DOI ANI



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.  



R
A

P
O

A
R

TE
 

A
LE

 
SL

A
V

EI

NOTE

N
O

T
E



Rapoarte
ALE SLAVEI

Slujbă recăpătată prin Îngerul Mesager

În luna mai 2015, directorul şcolii gimnaziale la care predau mi-a 
spus că nu ştie sigur dacă îmi va reînnoi contractul anul următor, din 
cauza dificultăţilor cu care se confrunta şcoala. În iulie am descoperit 
Rapsodia Realităţilor, în timpul campaniei de evanghelizare din SUA. Am 
citit lecţia intitulată „Priveşte la Isus.” Am meditat asupra mesajului şi 
am proclamat Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la slujba şi la finanţele 
mele. După cinci zile, am primit un telefon de la şcoală, ca să îmi spună 
că vor să mă întorc la lucru chiar mai devreme decât de obicei; şi mi 
s-a mărit şi salariul. Rapsodia Realităţilor este cu adevărat un Înger 
Mesager. Îi mulţumesc Pastorului Chris pentru acest devoţional care 
mi-a parvenit chiar la momentul oportun.  − J. Marinez; Texas

O profundă pasiune pentru Cristos

Încă de când am descoperit Rapsodia Realităţilor, dorinţa mea pentru 
Cuvântul lui Dumnezeu a crescut şi viaţa mea a fost transformată. 
Acum înţeleg mai bine cum să Îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima 
şi cum să îi iubesc pe alţii. Niciodată nu voi mai ţine secretă dragostea 
mea pentru Dumnezeu, ci o voi demonstra în public! Vă mulţumesc, 
domnule Pastor Chris pentru că mi-aţi sporit încrederea prin Cuvântul 
Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze!  ̶  T. Misanjo; Malawi

Vise actualizate

Am descoperit Rapsodia Realităţilor prin soţul meu. De câteva ori am 
fost confuză, însă Cuvântul lui Dumnezeu cuprins în această carte m-a 
făcut să înţeleg gândurile lui Dumnezeu cu privire la mine. În calitate de 
psihoterapeut, mi-am dorit întotdeauna să deschid o fundaţie pentru 
copii nevoiaşi, bătrâni şi oameni fără adăpost. Deşi am început această 
lucrare, nu am continuat-o, deoarece nu lucram în mod consecvent. 
Apoi am descoperit devoţionalul, care mi-a dat un scop mai înalt. 
Astăzi, fundaţia mea influenţează pozitiv viaţa multora. Binecuvântat 
să fie Domnul!  ̶  B. F. Inim; Houston, Texas
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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   


