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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.

Bucuraţi–vă de prezenţa glorioasă a Domnului şi de victoria 
Sa, savurând porţia zilnică din Cuvântul Său! Dumnezeu să vă 
binecuvânteze!

Introducere

CUM SĂ FOLOSIŢI ACEST DEVOŢIONAL PENTRU 
REZULTATE MAXIME

Rapsodia Realităţilor, devoţionalul tău favorit, a 
ajuns să fie disponibil acum în 2010 limbi, iar 

numărul acestora este în continuă creştere. Ediţia 
2020 a fost special redactată pentru a intensifica 
dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona pentru 
un succes răsunător 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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     – Pastor Chris Oyakhilome
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Imaginea de pe copertă surprinde parteneri ai 
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Este important să înţelegem ce înseamnă 
sintagma „... botezat în Isus Cristos...” din 

versetul temati c. Este diferit de scufundarea cuiva în apă 
pentru botez. Botezul în apă este simbolic: atunci când 
eşti  scufundat în apa botezului, declari că te‑ai identi fi cat 
cu Domnul în moartea Sa ispăşitoare şi în îngroparea Lui. 
Apoi eşti  scos din apă în asemănarea învierii Lui.

Însă subiectul principal în Romani 6 nu este botezul 
în apă. Ci acest pasaj biblic se referă la scufundarea 
creşti nului în Cristos, prin proclamarea Domniei Lui şi 
prin credinţa în învierea Lui. În 2 Corinteni 5:17, Apostolul 
Pavel foloseşte termenul „în Cristos,” atunci când el 
declară: „dacă este cineva în Cristos, este o făptură 
nouă.” Ai devenit una cu El! Dumnezeu te vede în Cristos. 
Atunci când spunem că suntem în Cristos, nu este ca şi 
cum cineva ar avea ceva într‑un recipient; ci înseamnă că 
suntem uniţi în mod inseparabil cu El, într‑un singur Duh 
(1 Corinteni 6:17).

În Efeseni 5:30, Biblia spune: „pentru că noi 
suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui 

BOTEZAT ÎN CRISTOS
MIERCURI

Nu şti ţi că toţi câţi am fost botezaţi 
în Isus Cristos, am fost botezaţi în 

moartea Lui? Noi deci, prin botezul în 
moartea Lui, am fost îngropaţi împreună 

cu El, pentru ca, după cum Cristos a 
înviat din morţi, prin slava Tatălui, 
tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă                                                    

(Romani 6:3‑4).
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PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt într‑o uniune inseparabilă cu Cristos, pentru că în El 
am viaţa, mişcarea şi fiinţa. Sunt întruchiparea gloriei şi 
a divinităţii Lui. Uniunea mea inseparabilă cu El mă face 
supranatural, imun la boală, la maladie şi la infirmitate. 
Indiferent ce vine în calea mea, sunt plin de îndrăzneală, 
nu mă tem de nimic! Glorie lui Dumnezeu!

şi os din oasele Lui.” Isus a spus: „Eu sunt viţa, voi sunteţi 
mlădiţele” (Ioan 15:5), ceea ce înseamnă că provenim din 
El. Ai devenit expresia lui Cristos. Aşa trebuie să gândeşti. 
În 1 Corinteni 12:13 Biblia spune: „Noi toţi, în adevăr, 
am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un 
singur trup...”; acel trup este Cristos.

Acum că ai fost botezat în Isus Cristos, Biblia spune 
să umbli conform acestui adevăr; „... să umblăm în 
înnoirea vieţii” (Romani 6:4, versiunea Fidela). Umblă cu 
îndrăzneală. Nu te teme de absolut nimic, ştiind că tu şi 
Cristos sunteţi una. Cu El eşti de neînvins şi progresezi 
neîncetat. Aleluia!

2 Corinteni 11:10‑33 & Isaia 20

Faptele apostolilor 15:22‑35 & Estera 5‑7

Faptele apostolilor 17:28; 1 Corinteni 12:13; Galateni 3:27



Versetul temati c nu lasă nicio zonă cenuşie: 
dacă Îi aparţii lui Cristos, ţi‑ai răsti gnit fi rea 

pământească împreună cu pati mile şi cu po� ele ei. De ce 
atunci unii creşti ni încă se luptă, încercând să‑şi crucifi ce 
fi rea pământească? Deoarece Satan i‑a minţit, iar ei l‑au 
crezut, pentru că nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu.

Satan poate încerca să te batjocorească zicând: 
„Dacă ai fi  fost un creşti n adevărat, nu ai fi  minţit ieri!” 
Aceasta nu ar trebui să îţi scadă imediat încrederea şi 
să îţi slăbească credinţa şi entuziasmul de a‑L sluji pe 
Dumnezeu. Aminteşte‑ţi cine este Satan – un mincinos 
şi tatăl minciunilor. El este un înşelător; este acuzatorul 
oamenilor lui Dumnezeu (Apocalipsa 12:10).

Dacă îţi ridici mâinile în închinare înaintea 
Domnului şi, deodată, Satan îţi aminteşte de o greşeală 
sau de un păcat, nu le coborî brusc şi nu începe să 
plângi, învinovăţindu‑te. Ci închină‑te şi mai intens şi 
spune: „Tată, Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru 
sângele lui Isus Cristos care mă spală de orice nelegiuire.”

Nu îi permite niciodată lui Satan să te facă să crezi 
că nu eşti  un creşti n adevărat pentru că ai făcut ceva rău. 
Dacă eşti  născut din nou, eşti  un creşti n real! Cuvântul 
lui Dumnezeu spune să trăieşti  manifestând în exterior 

CREȘTERE ÎN CRISTOS
2 JOI

Cei ce sunt ai lui Cristos Isus, 
şi‑au răsti gnit fi rea pământească 
împreună cu pati mile şi poft ele ei                              

(Galateni 5:24).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care îmi 
este de folos să mă înveţe, să mă mustre, să mă îndrepte şi 
să‑mi dea înţelepciune în neprihănire, făcând‑mă să cresc 
spiritual, iar credinţa mea să fie stârnită pentru fapte bune. 
Sunt înrădăcinat şi întemeiat în Cuvântul lui Dumnezeu, 
manifestând virtuţile şi perfecţiunile Duhului Sfânt, în 
Numele lui Isus. Amin.

natura lui Dumnezeu dinăuntrul tău. Umblă în Duhul 
Sfânt şi în neprihănire. Trăieşte conform Cuvântului lui 
Dumnezeu, deoarece aceasta este viaţa ta.

Spune‑ţi deseori: „Provin din Duhul Sfânt şi sunt 
condus de Cuvântul lui Dumnezeu.” Studiază Cuvântul lui 
Dumnezeu, rămâi în el şi vei trăi deasupra înşelăciunilor, 
a manevrelor şi a manipulărilor lui Satan. Cu cât studiezi 
şi asculţi mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, meditând 
asupra sa, cu atât umbli mai mult în ceea ce spune el, 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu are puterea să producă 
în tine ceea ce spune.

Prin lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu, eşti întărit, 
încurajat, credinţa ta este înflăcărată şi te maturizezi în 
Cristos. Cu cât creşti mai mult în Domnul, în harul şi în 
cunoaşterea Cuvântului Lui, cu atât găseşti mai puţin 
păcat în viaţa ta, pentru că păcatul nu va mai stăpâni 
asupra ta (Romani 6:14).

2 Corinteni 12:1‑10 & Isaia 21

Faptele apostolilor 15:36‑16:15 & Estera 8‑10

Romani 8:8‑9; Galateni 5:16; 1 Corinteni 6:9‑11



Biblia spune: „Pentru că pământul va fi  plin de 
cunoaşterea gloriei lui Iahve la fel cum este de 

plin adâncul mării de apele care îl acoperă!” (Habacuc 
2:14, BVA); şi versetul temati c spune: „Căci Dumnezeu, 
care a zis «Să lumineze lumina din întuneric», ne‑a 
luminat inimile...” Lumina Lui este în inima ta. Apoi 
conti nuă să explice de ce acea lumină este în inima ta: 
„pentru ca să facem să strălucească lumina cunoşti nţei 
slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Cristos.”

Versetul următor arată clar cum cunoştinţa 
slavei lui Dumnezeu va acoperi pământul. Această 
cunoştinţă vine prin cunoaşterea lui Isus Cristos şi 
este răspândită prin noi, cei care am primit lumina Lui. 
Isus, rugându‑Se Tatălui, a spus: „… Cuvântul Tău este 
adevărul” (Ioan 17:17). În Ioan 1:9, El a zis: „Lumina 
aceasta era adevărata Lumină, care luminează 
orice om, venind în lume.” Cuvântul Lui este lumina 
adevărată. Aşa că, atunci când Pavel spune: „Căci 
Dumnezeu, care a zis «Să lumineze lumina din 
întuneric», ne‑a luminat inimile,” ne arată că noi 
purtăm acea lumină a Cuvântului lui Dumnezeu în noi.

LUMINA LUI ÎN INIMA TA
3 VINERI

Căci Dumnezeu, care a zis: „Să 
lumineze lumina din întunerec”, ne‑a 

luminat inimile, pentru ca să facem să 
strălucească lumina cunoşti nţei slavei 
lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Cristos                    

(2 Corinteni 4:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău 
care este lumina cu care navighez pe calea vieţii mele. Pe 
măsură ce cresc în cunoştinţa Cuvântului Tău şi meditez 
asupra lui, credinţa mea este stârnită şi eu sunt propulsat 
de Duhul Sfânt în viaţa care merge înainte şi în sus, în 
Numele lui Isus. Amin.

Cu cât cunoşti mai mult din Dumnezeu, cu atât 
lumina ta străluceşte mai puternic. Cu cât Îl cunoşti 
mai puţin, cu atât emani mai puţin lumina Lui. De 
aceea este necesar să iei în serios lucrarea Cuvântului 
Său în viaţa ta personală. Prin studierea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi meditarea asupra sa, tot mai multă slavă 
este adăugată vieţii tale şi tu continui să străluceşti cu 
neprihănirea Lui.

Planul lui Dumnezeu pentru om nu a fost ca 
acesta să crească, să îmbătrânească şi să moară; 
acest ciclu este rezultatul blestemului. Dar Isus a adus 
binecuvântarea. El a adus viaţa veşnică (2 Timotei 1:10), 
care este descoperită prin cunoaşterea lui Dumnezeu 
în Isus Cristos. Mai mult, prin acea cunoaştere, eşti 
întinerit, revigorat şi înnoit.

2 Corinteni 12:11‑21 & Isaia 22

Faptele apostolilor 16:16‑40 & Iov 1‑2

Matei 5:15‑16; Isaia 60:2; Psalmul 119:105



Sunt oameni care încearcă să se convingă că nu 
există demoni, decât în imaginaţia unora. Dar 

ei greşesc! Demonii sunt reali, însă de multe ori Satan, 
profi tând de ignoranţa multora, proliferează înşelăciunea 
că nu există nici diavol, nici demoni. Dar versetul temati c 
ne arată că noi luptăm împotriva: „căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui 
veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti .” Acestea sunt duhurile rele.

Până la momentul hotărât al judecăţii, Satan şi 
demonii lui vor face tot ce pot pentru a ajunge la ti ne, pentru 
a‑ţi distruge munca şi a încerca să te frustreze. Dar să nu te 
temi; ei nu mai reprezintă un factor decisiv. În Cristos, tu ai 
victorie asupra lui Satan şi a cohortelor întunericului. Ei sunt 
simpli rebeli, care încearcă să facă ravagii şi să aducă haos 
şi frustrare în viaţa celor care îi lasă. De aceea trebuie să 
cunoşti  Cuvântul lui Dumnezeu şi să rămâi în el, pentru a‑ţi 
menţine victoria în Cristos. Biblia spune să te împotriveşti  
diavolului şi el va fugi de la ti ne (Iacov 4:7). Cum să te 
împotriveşti  diavolului? Folosind Cuvântul lui Dumnezeu!

VICTORIE ASUPRA                  
DUHURILOR RELE

4 SÂMBĂTĂ

Căci noi n‑avem de luptat împotriva 
cărnii şi sângelui, ci împotriva 

căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunerecului 

acestui veac, împotriva duhurilor 
răutăţii cari sunt în locurile cereşti                                            

(Efeseni 6:12).
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STUDIU SUPLIMENTAR

Locuiesc şi funcţionez în împărăţia luminii, cu autoritate 
asupra diavolului şi a cohortelor întunericului. Nicio armă 
făurită împotriva mea nu va prospera. Trăiesc în victoria 
şi în autoritatea lui Isus Cristos! Credinţa mea este o armă 
de apărare împotriva săgeţilor arzătoare ale celui rău şi un 
instrument de victorie asupra adversarilor şi a adversităţilor. 
Trăiesc triumfător în Cristos, în fiecare zi. Aleluia!

Indiferent că este vorba despre o problemă de 
sănătate care nu poate fi explicată din punct de vedere 
medical sau despre o problemă la locul tău de muncă sau 
în familia ta, rosteşte Cuvântul lui Dumnezeu! În Efeseni 
6:13 Biblia spune: „De aceea, luaţi toată armătura lui 
Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să 
rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” Ziua cea 
rea este aceea în care Satan aruncă săgeţi asupra ta. Este 
ziua crizei; ziua în care eşti ţinta adversarului. Ziua rea poate 
veni de mai multe ori. Dar atâta vreme cât rămâi în Cuvântul 
lui Dumnezeu – echipat complet cu toată armura Sa – vei fi 
mereu victorios!

Tu trăieşti şi funcţionezi în Împărăţia luminii, unde 
Satan nu are nicio şansă. Tu ai ceva în faţa căruia demonii 
nu pot rezista – Numele lui Isus. Fă uz de acest Nume şi fii 
triumfător mereu!

2 Corinteni 13:1‑6 & Isaia 23‑24

Faptele apostolilor 17:1‑15 & Iov 3‑5

Luca 10:17‑19; Iacov 4:7; Matei 10:1



Ziua de ieri a trecut, ziua de mâine urmează să 
vină, dar ziua de astăzi este la dispoziţia ta. Prin 

urmare, foloseşte din plin ziua de astăzi şi fi i mulţumitor. 
Nu trăi în regretele zilei de ieri şi nu te îngrijora cu privire 
la incerti tudinile de mâine. Regretele de ieri şi frica de 
mâine sunt duşmanii bucuriei de astăzi. Dumnezeu te 
vrea fericit, ASTĂZI!

Versetul temati c spune: „Bucuraţi‑vă întotdeauna.” 
Aceasta nu se poate aplica zilei trecute şi nici nu se poate 
amâna pentru mâine; este pentru ACUM. Indiferent dacă 
cineva te tratează bine sau nu, fi i bucuros.

Nu contează dacă cei pe care contai că te vor ajuta 
ţi‑au întors spatele; conti nuă să fi i bucuros. La urma 
urmei, Dumnezeu nu ţi‑a spus niciodată să te încrezi în 
om (Psalmul 118:8‑9). Fie că sunt sau nu bani în contul 
tău bancar, fi i bucuros. Dacă laşi circumstanţele din jurul 
tău şi acţiunile altora să determine bucuria ta, atunci nu 
acţionezi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Aminteşte‑ţi 
că fericirea (sau binecuvântarea, în alte versiuni biblice, 
n.tr.) este pentru cei care împlinesc cu fapta Cuvântul lui 
Dumnezeu (Iacov 1:22‑25). Iar Cuvântul lui Dumnezeu 
spune să te bucuri întotdeauna (1 Tesaloniceni 5:16), aşa 
că practi că aceasta. 

BUCURĂ-TE ASTĂZI
5 DUMINICĂ

Bucuraţi‑vă întotdeauna                                                 
(1 Tesaloniceni 5:16).
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Viaţa mea este un pachet de fericire şi de bucurie, 
pentru că bucuria Domnului este tăria mea! Indiferent de 
circumstanţe, rămân vesel şi plin de laude la adresa Lui, 
ştiind că scot la iveală bunăstare, pace, succes, sănătate şi 
alte binecuvântări dinăuntrul meu. Glorie lui Dumnezeu!

Hotărăşte‑te ca nimic să nu îţi fure bucuria. Aceasta 
este o decizie pe care trebuie să o iei. Este o cooperare 
care se cere între tine şi Duhul Sfânt. El îţi spune ce să 
faci, iar tu trebuie să decizi să faci acele lucruri. Dacă 
spui: „Voi fi bucuros aşa cum spune Cuvântul Domnului, 
indiferent de circumstanţe,” El te va ajuta să pui acest 
lucru în practică. 

Da, în creştinism, există provocări. Dar Domnul 
spune: „Să priviţi ca o mare bucurie, când treceţi prin 
felurite încercări” (Iacov 1:2); cu alte cuvinte „bucură‑te!” 
Nu provocarea cu care te confrunţi este importantă, ci 
răspunsul tău în faţa ei. În Împărăţia lui Dumnezeu, te‑ai 
născut învingător; nimic din această viaţă nu te poate 
doborî, nu te poate face o victimă. Biblia spune: „Totuşi, 
în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât 
biruitori” (Romani 8:37). Aleluia! 

2 Corinteni 13:7‑14 & Isaia 25

Faptele apostolilor 17:16‑34 & Iov 6‑8

Filipeni 4:4; Isaia 12:3; Romani 14:17



În 1 Ioan 3:9, Biblia spune: „Oricine este născut 
din Dumnezeu nu păcătuieşte.” Unii nu au 

înţeles acest verset şi susţin ideea greşită că tot ceea 
ce fac ei este corect, deoarece în calitate de creşti ni, 
ei nu pot păcătui. Da, pentru creşti ni, păcatul nu este 
obligatoriu, sau inevitabil, dar nu judecăm neprihănirea 
după faptele unui creşti n; noi judecăm neprihănirea în 
lumina lui Cristos şi a Cuvântului Lui. 

Biblia vorbeşte despre umblarea în lumina Lui 
după cum El însuşi este în lumină (1 Ioan 1:7). Cât de 
mult sunt acţiunile tale în concordanţă cu neprihănirea, 
cu dreptatea lui Dumnezeu? Aşa discerni ce este bine de 
ce este rău. Dacă declari că tot ceea ce faci este drept, 
prin aceasta te preti nzi a fi  standardul dreptăţii şi al 
neprihănirii. Dar tu nu eşti  standardul neprihănirii.

De exemplu, citi m în 1 Corinteni 2:16 că: „… noi 
însă avem gândul lui Cristos”; aceasta nu înseamnă că 
orice gând al inimii tale, prin urmare, este mereu bun. 
Da, avem neprihănirea lui Dumnezeu, dar El ne spune: 
„Şi nu vă conformaţi acestei lumi; ci fi ţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre...” (Romani 12:2, versiunea 

CRISTOS: STANDARDUL DE 
NEPRIHĂNIRE

6 LUNI

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să 
nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, 
avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Avocat. 

Greceşte: Paraclet, adică apărător, 
ajutor), pe Isus Cristos, Cel neprihănit            

(1 Ioan 2:1).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru harul Tău şi pentru 
puterea neprihănirii Tale care acţionează în mine! Trăiesc 
liber faţă de păcat şi faţă de conştiinţa orientată spre 
păcat, producând roadele neprihănirii şi  fapte bune, 
manifestând dragostea lui Cristos astăzi şi întotdeauna, în 
Numele lui Isus. Amin.

Fidela). Chiar dacă eşti născut din nou, mintea ta trebuie 
să fie înnoită.

Să ne uităm la versetul tematic din nou: 
„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi...” 
Dacă nu ar fi posibil pentru tine să păcătuieşti, apostolul 
Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, nu ar fi zis: „Vă scriu aceste 
lucruri ca să nu păcătuiţi.” Dar în acelaşi timp, el îţi aduce 
la cunoştinţă că păcatul nu este obligatoriu; nu trebuie 
să păcătuieşti. Acesta este motivul pentru care spune: 
„Dacă cineva a păcătuit” şi nu spune: „Când cineva a 
păcătuit.” El creează un echilibru. 

Nu trece din extrema celor care susţin că „Păcatul 
este inevitabil atâta timp cât trăieşti în acest trup 
pământesc” în cealaltă extremă a celor care spun: 
„Tot ceea ce fac este bine!”; nu! Acţiunile, gândurile, 
comportamentul, reacţiile tale trebuie să fie în 
concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu neprihănirea 
lui Cristos, deoarece El este standardul neprihănirii. 
Aleluia!

Galateni 1:1‑9 & Isaia 26

Faptele apostolilor 18:1‑23 & Iov 9‑11

Romani 6:1‑2; 1 Ioan 2:29; 2 Corinteni 5:21



Dacă duhurilor demonice li se dă o şansă, un 
cap de pod, sau un punct de sprijin, acestea 

pot hărţui, infl uenţa sau chiar chinui un creşti n. Apostolul 
Pavel ne îndeamnă: „Nu lăsaţi niciun loc sau punct de 
sprijin pentru diavolul [nu‑i daţi nici o oportunitate]” 
(Efeseni 4:27, versiunea Amplifi cată).

Să luăm de exemplu unii creşti ni care au 
experimentat ceva asemănător unui coşmar, dar care 
părea mult mai real decât un vis. În unele cazuri, ar putea 
fi  o experienţă cu nişte fi guri de besti i. Şi poate că cei în 
cauză s‑au rugat, dar situaţia s‑a menţinut.

Deseori, aceasta se întâmplă din cauză că Satan 
încearcă să menţină o legătură între el şi astf el de 
persoane semănând sau inoculând ceva în inima lor, de 
exemplu un gând necurat. Atâta ti mp cât aceste persoane 
poartă şi hrănesc acele gânduri de la Satan, se stabileşte 
o legătură. Astf el, chiar dacă ei încearcă să îl sperie cu 
Numele lui Isus, atâta ti mp cât gândurile acestea rămân 
în inima lor, el va avea o conexiune cu ei şi va conti nua 
să revină.

Uneori, s‑ar putea să fi e frica. El seamănă frică şi 
astf el conti nuă să se întoarcă. Atunci când tu te rogi şi îl 
mustri, din cauza acelei legături care este păstrată fără 

NU-I LĂSA NICIUN                                 
LOC LUI SATAN

7 MARŢI

Nu voi mai vorbi mult cu voi; 
căci vine stăpânitorul lumii 

acesteia. El n‑are nimic în Mine                                                             
(Ioan 14:30).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos şi am 
lumina vieţii. Nu este nicio urmă de întuneric în mine. 
Prin sângele Domnului Isus Cristos prin care sunt curăţat 
permanent, Satan nu are niciun loc în mine. Nu are nimic în 
viaţa mea, iar eu domnesc asupra lui, în Numele Domnului 
Isus! Amin.

să realizezi, el continuă să revină. De aceea, la fel ca Isus, 
nici tu nu trebuie să ai nimic din Satan în tine. El (Isus) a 
spus în versetul tematic: „… căci vine stăpânitorul lumii 
acesteia. El nu are nimic în Mine.”

Păstrează‑ţi inima eliberată de tot ceea ce este de 
la cel rău. Refuză să porţi frică, mânie, pică, amărăciune 
şi neiertare. Lasă dragostea să îţi conducă viaţa. Nu 
permite vreodată ca frica să te ia în stăpânire, indiferent 
de situaţiile din jurul tău. Isus a spus: „… L‑am văzut pe 
Satan căzând ca un fulger din cer” (Luca 10:18). Să nu 
îţi fie niciodată frică de el, deoarece el este un duşman 
învins şi nu are nicio autoritate asupra ta.

Galateni 1:10‑17 & Isaia 27

Faptele apostolilor 18:24‑19:7 & Iov 12‑14

Efeseni 4:27; Iacov 4:7; 1 Ioan 4:4



 Ziua Internaţională a Tineretului se celebrează 
anual pe data de 12 august, pentru a recunoaşte 
contribuţiile şi eforturile ti nerilor la dezvoltarea 
internaţională şi pentru a sublinia parti ciparea lor la 
avansarea socio‑culturală, politi că şi economică a lumii. 

 Pe parcursul celebrării, partenerii TeeVo (TeeVo 
este versiunea Rapsodiei Realităţilor pentru ti neret, 
n.tr.) organizează diverse platf orme pentru a‑i câşti ga 
pe ti nerii de pretuti ndeni cu Evanghelia lui Isus Cristos, 
prin distribuirea gratuită a multor Rapsodii şi a altor 
cărţi pe aceeaşi temă. 

 Anul acesta ne oferă o altă mare oportunitate 
pentru a realiza un impact divin în viaţa şi în mintea 
ti nerilor din lumea întreagă cu Evanghelia lui Cristos. 
Parti cipă la această campanie glorioasă pentru a echipa 
ti nerii din toată lumea pentru un viitor glorios, la 
standardele Cuvântului lui Dumnezeu. 

 Pentru mai multe detalii legate de această 
campanie, te rugăm să apelezi numărul de telefon: 
+234‑802‑478‑9758 (NIG), sau să trimiţi un email la 
adresa info@teevotogo.org

 
Ziua Internaţională 

a Tineretului 
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O
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Un om avea un magazin într‑o zonă rurală. La 
un moment dat, a vrut să se mute şi el la oraş, 

ca prietenii lui. Dar, într‑o zi, în ti mp ce se ruga, L‑a auzit 
pe Domnul spunându‑i: „Rămâi aici.” Şi a rămas. Doi ani 
mai târziu, guvernul a semnat un contract pentru lărgirea 
drumului în zonă.

Drumul a fost lărgit şi în zonă s‑a construit şi un 
nou carti er pentru o comunitate de expatriaţi. Magazinul 
lui a devenit magazinul din colţul strategic pentru toţi cei 
din vecinătate. Dintr‑odată, afacerea lui a înfl orit, fi ind 
singurul magazin din zonă. Curând, ceea ce obişnuia 
să fi e localizat pe marginea unei străzi deteriorate, a 
devenit un important supermarket unde toată lumea 
făcea afaceri. Majoritatea prietenilor săi care plecaseră 
la oraş, au început să se întoarcă, dar el deja deţinea cea 
mai mare parte a pieţei. Câţiva ani mai târziu, a ajuns să 
se exti ndă la un lanţ mare de magazine.

Nu contează unde eşti . Dumnezeu şti e că eşti  acolo 
şi Îşi va dirija harul spre ti ne câtă vreme rămâi în Cuvântul 
Său. Versetul nostru temati c spune că: „«nici prin 

EL ȘTIE UNDE EȘTI
8 MIERCURI

Atunci el a luat din nou cuvântul, 
şi mi‑a zis: „Acesta este cuvântul 

Domnului către Zorobabel, şi sună 
astf el: «... Lucrul acesta nu se va face 
nici prin putere, nici prin tărie, ci prin 
Duhul Meu, zice Domnul oşti rilor»”                                 

(Zaharia 4:6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Neprihănitule Tată, Îţi mulţumesc pentru călăuzirea 
Cuvântului Tău şi a Duhului Sfânt în viaţa mea. Tu mă 
ghidezi mereu, îmi satisfaci sufletul şi‑mi întăreşti 
oasele. Umblu urmând instrucţiunile şi principiile Tale, 
împlinindu‑mi scopul şi manifestând măreţie, bunăstare şi 
succes, în Numele lui Isus. Amin.

putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu», zice Domnul 
oştirilor.” Unde îţi spune El să stai, acolo ar trebui să te 
afli. I‑a spus lui Isaac să rămână în Gherar chiar dacă alţii 
plecau din cauza foametei. Biblia spune: „Astfel, Isaac a 
rămas la Gherar” (Geneza 26:6). Se afla în locul ales de 
Dumnezeu, în timpul ales de El, pentru scopul Lui şi în 
modul Lui.

Citeşte rezultatul ascultării lui Isaac în versetul 12: 
„Isaac a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod 
însutit în anul acela, căci Domnul l‑a binecuvântat.” 
Omul a auzit şi a urmat cuvintele lui Dumnezeu, iar aceasta 
i‑a schimbat cursul vieţii. Se numeşte binecuvântarea 
lui Dumnezeu! Nu schimba locuri de muncă sau afaceri 
doar pentru că tu consideri că păşunea este mai verde 
pe cealaltă parte. Ascultă vocea lui Dumnezeu. Lasă‑te 
direcţionat de Duhul Sfânt. Aceasta este adevărata cale 
spre succes şi progres din slavă în slavă.

Galateni 1:18‑2:2 & Isaia 28

Faptele apostolilor 19:8‑41 & Iov 15‑18

Psalmul 32:8; Proverbe 3:5‑6; Isaia 30:21



Cuvântul lui Dumnezeu este atât de simplu. 
Instrucţiunile lui pot suna sau părea nesemnifi cati ve, 

dar dacă le urmezi, acestea produc întotdeauna lucruri 
supranaturale. Imaginează‑ţi că într‑o zi de slujbă în biserică, 
pastorul zice: „Întoarce‑te la trei persoane şi spune‑le: «Sunt 
binecuvântat şi victorios».” Poţi să‑ţi spui: „Nu trebuie să fac 
aceasta.” De ce? Sună prea banal ca să însemne ceva. Dar 
aici mulţi au înţeles greşit. Versetul nostru temati c spune că 
Dumnezeu face de ruşine lucrurile tari prin cele mici, simple. 

Gândeşte‑te la aceasta: când Dumnezeu a scos 
poporul Israel din mâinile egiptenilor asupritori, El nu i‑a dus 
pe drumul care avea sens. Biblia spune: „Ci Dumnezeu a pus 
poporul să facă un ocol pe drumul care duce spre pusti e, 
spre Marea Roşie” (Exodul 13:18). Apoi, prinşi între Marea 
Roşie şi o armată invadatoare, Moise a început să se „roage” 
lui Dumnezeu pentru intervenţie. Dar Dumnezeu l‑a întrerupt 
şi i‑a zis: „Tu ridică‑ţi toiagul, înti nde‑ţi mâna spre mare şi 
despic‑o...” (Exodul 14:16).

Gândeşte‑te cât de simplă a fost instrucţiunea dată 
lui Moise pentru o problemă de o aşa magnitudine! Nu avea 
nicio logică. Cum ar putea înti nderea toiagului tău peste mare 

INSTRUCŢIUNI SIMPLE ALE 
DUHULUI SFÂNT

9 JOI

Dar Dumnezeu a ales lucrurile 
nebune ale lumii, ca să le facă de 

ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu 
a ales lucrurile slabe ale lumii, ca 

să le facă de ruşine pe cele tari                                                                             
(1 Corinteni 1:27).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru sfătuirea pe care o 
primesc din Cuvântul Tău. Inima mea este receptivă la 
instrucţiunile provenite din Cuvântul Tău şi de la Duhul 
Sfânt. Călăuzirea Ta mă plasează deasupra circumstanţelor 
şi a provocărilor vieţii, îndreptându‑mă pe calea victoriei, 
a excelenţei şi a gloriei, în Numele lui Isus. Amin.

să realizeze diferenţa într‑un timp atât de critic? Dar aşa a 
fost! Moise a urmat instrucţiunea, marea a fost despicată în 
două şi copiii lui Israel au umblat pe pământ uscat. Aleluia! 
Dumnezeu este aşa şi astăzi. El dă instrucţiuni simple.

De asemenea, vezi exemplul Domnului Isus: i‑a spus 
unui om cu mâna uscată: „... Întinde‑ţi mâna!” (Matei 12:13). 
Cum a putut omul să întindă aceeaşi mână care era uscată? 
Putea să comenteze spunând: „Domnule, dumneavoastră 
nu vedeţi că este uscată?” Dar nu a reacţionat aşa; ci el a 
acţionat pe baza simplei instrucţiuni primite şi Biblia spune că 
mâna „s‑a făcut sănătoasă, ca şi cealaltă.”

O instrucţiune de la Domnul, oricât de simplă ar 
fi, este spre binele tău. Atunci când eşti în biserică, de 
exemplu, este foarte important să conştientizezi prezenţa 
Duhului Sfânt. Când ţi se dau instrucţiuni, conformează‑te. 
Dumnezeu caută mereu oportunităţi să ne binecuvânteze şi 
să ne îmbunătăţească viaţa din slavă în slavă, iar multe dintre 
binecuvântările acestea sunt împachetate în instrucţiuni 
simple ale Duhului Sfânt.

Galateni 2:3‑12 & Isaia 29

Faptele apostolilor 20:1‑16 & Iov 19‑21

Proverbe 4:13; Proverbe 8:10; 2 Timotei 3:16‑17



Mulţi sunt îndureraţi şi chinuiţi de trecutul lor, 
lăsându‑se copleşiţi de greşelile de ieri, în 

loc să privească cu speranţă la viitor şi la oportunităţile 
de mai mare succes care pot veni. Indiferent ce s‑a zis, 
ce s‑a făcut şi ce s‑a scris ieri despre ti ne, tu trebuie să 
priveşti  la viitorul strălucit şi glorios care îţi stă înainte. 
Focalizează‑te asupra prezentului şi a viitorului.

Cei care trăiesc în trecut sunt deseori frustraţi şi 
nu pot experimenta adevărata bucurie. În relaţiile pe 
care le ai, refuză să te concentrezi asupra greşelilor şi a 
frustrărilor experimentate în trecut. Dacă trecutul este 
lipsit de slavă şi de frumuseţe, refuză să trăieşti  în baza 
experienţelor de ieri. 

Unii spun: „Acum că am o slujbă nouă, nu vreau 
să se repete ce mi s‑a întâmplat în trecut, aşa că voi fi  
foarte atent.” Apoi, deoarece sunt foarte precauţi pentru 
a evita experienţele negati ve cu care s‑au confruntat 
în trecut, producti vitatea lor este afectată şi nu se pot 
concentra pentru a lucra la capacitate maximă. Punctele 
lor tari nu mai sunt remarcate de ceilalţi, deoarece au 
lăsat experienţele trecute să le conducă viaţa. 

Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să te îndrume în viaţă, 
nu experienţele din trecut. Lasă‑te inspirat de bucuria şi 

PRIVEȘTE DINCOLO DE TRECUTUL 
TĂU

10 VINERI

Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai 
înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele 
vechi! Iată, voi face ceva nou...                                            

(Isaia 43:18‑19).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai înnoit mintea prin 
Cuvântul Tău şi că mi‑ai luminat duhul să văd şi să umblu 
în viitorul meu glorios. Refuz să mă las tras înapoi de 
experienţele de ieri, deoarece credinţa mea este o lumină 
strălucitoare care luminează tot mai tare, pentru gloria Ta, 
în Numele lui Isus. Amin.

de promisiunea unui viitor mai bun, mai glorios. Versetul 
tematic spune: „Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai 
înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi...” Ce amintire 
dureroasă este mereu prezentă în gândurile tale? Dă‑o 
uitării!

Nici reuşitele, nici eşecurile dinainte nu trebuie 
să te ţină captiv în trecut. Mai degrabă, înarmează‑te cu 
Cuvântul lui Dumnezeu şi cu credinţă în inimă, înţelegând 
că Domnul ţi‑a pregătit un viitor glorios şi că El va face 
lucruri noi şi minunate prin tine. 

Galateni 2:13‑21 & Isaia 30

Faptele apostolilor 20:17‑38 & Iov 22‑24

Isaia 43:18‑19; Filipeni 3:13‑14



Întotdeauna mi‑a plăcut să ocup locul de la 
fereastră atunci când călătoresc cu avionul. 

Locul de la fereastră oferă o privelişte minunată; îţi oferă 
oportunitatea de a fi  inspirat de lucrurile pe care le vezi 
de la o asemenea alti tudine: înti nderea îngheţată a 
Arcti cii, vârfurile strălucitoare ale Alpilor sau ale Anzilor, 
norii etc. De fi ecare dată când privesc pe fereastră şi 
mă bucur de frumuseţea şi de minunea creaţiei lui 
Dumnezeu Îi spun: „Binecuvântatule Tată, eşti  uimitor! 
Ai creat atât de multă frumuseţe!”

Astf el, înainte de a ajunge la desti naţie, mă bucur 
mai întâi de călătorie. Aşa este şi viaţa; o călătorie de 
care trebuie să te bucuri. Între momentul prezent şi cel 
în care Domnul Se va întoarce, ai o mulţime de lucruri 
de care te poţi bucura; prin urmare, nimeni nu ar trebui 
să trăiască o viaţă plină de frustrare. Dacă înveţi să le 
acorzi atenţie tuturor oamenilor şi tuturor lucrurilor 
frumoase din jurul tău şi să te bucuri de tot ceea ce ai, 
vei trăi fericit în fi ecare zi.

Vei face o alegere înţeleaptă dacă te vei hotărî să 
te simţi bine şi să te bucuri chiar şi de lucrurile simple. 
Unii oameni nu se bucură nici măcar atunci când iau 

BUCURĂ-TE DE                         
CĂLĂTORIA VIEŢII

11 SÂMBĂTĂ

Hoţul nu vine decât să fure, să ucidă 
şi să distrugă. Eu am venit ca oile să 

aibă şi să se bucure de viaţă, şi s‑o aibă 
din belşug (din plin, până la revărsare)                      

(Ioan 10:10, versiunea Amplifi cată).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul mi‑a dat toate lucrurile din belşug ca să mă bucur 
de ele. El m‑a adus într‑o viaţă a odihnei, plină de bucurie 
şi de glorie. Nimic nu este prea bun pentru mine. Sunt plin 
de bucurie astăzi, trăind viaţa măreaţă de neprihănire, 
de sănătate, de bunăstare şi de succes pe care o am în 
Cristos. Glorie lui Dumnezeu!

masa; mănâncă întotdeauna pe fugă. Alţii se trezesc deja 
furioşi; şi rămân supăraţi, nefericiţi şi frustraţi, chiar şi în 
timp ce se deplasează între locuinţă şi locul de muncă 
sau şcoală. Ei ignoră toată dragostea şi frumuseţea din 
jurul lor.

Citeşte din nou versetul tematic: Isus a venit ca 
noi să avem viaţă şi să ne bucurăm de ea! Să te bucuri 
de viaţă nu înseamnă doar să participi la un concurs, să 
urmăreşti o comedie sau să iei parte la o aventură. Mai 
degrabă, înseamnă să te bucuri de fiecare moment al 
călătoriei vieţii tale şi de tot ceea ce faci, atât timp cât 
faptele tale sunt evlavioase şi plăcute Domnului, pentru 
că tu eşti copilul lui Dumnezeu şi ştii că Dumnezeu Îşi 
împlineşte visul prin tine.

Dumnezeu ţi‑a dat o viaţă de bucurie, iar tu ai 
responsabilitatea de a exprima această bucurie. Lasă 
bucuria Domnului să fie evidentă în viaţa ta şi să radieze 
cu o asemenea intensitate încât să oglindească pe deplin 
pacea lui Dumnezeu care este în tine. Ia acum decizia de 
a te bucura de fiecare moment al vieţii tale!

Galateni 3:1‑12 & Isaia 31

Faptele apostolilor 21:1‑16 & Iov 25‑28

1 Timotei 6:17; Isaia 12:3; Proverbe 17:22



Pentru a înţelege corect versetul temati c, va 
trebui să îl studiezi în contextul potrivit. Scopul 

acestui verset se afl ă, de fapt, în versetul al 6‑lea din 
capitolul precedent: „Cine zice că rămâne în El trebuie 
să trăiască şi el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6). Observă că 
Scriptura nu spune: „Cel care zice că rămâne în El trăieşte 
aşa cum a trăit El.” Ci Biblia spune că dacă eşti  creşti n, 
trebuie să umbli (să trăieşti ) ca un adevărat creşti n; 
trebuie să umbli aşa cum a umblat El (Isus).

În Romani 8:6, Biblia spune: „Şi umblarea după 
lucrurile fi rii pământeşti  este moarte, pe când umblarea 
după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.” Dumnezeu 
ne învaţă să umblăm în Duhul Sfânt. În Galateni 5:16, 
Domnul declară: „Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul 
şi nu împliniţi poft ele fi rii pământeşti .” Acestea sunt 
instrucţiunile şi îndrumările date de Cuvântul lui 
Dumnezeu.

În Romani 6:1‑2, Scriptura spune: „Ce vom zice 
dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulţească harul? 
Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să 
mai trăim în păcat?” Niciun creşti n nu are libertatea de 
a săvârşi fapte rele. Tu ai fost chemat să fi i un model 

TRĂIEȘTE CA UN                      
ADEVĂRAT CREȘTIN

12 DUMINICĂ

Oricine este născut din Dumnezeu, 
nu păcătuieşte, pentru că sămânţa 

Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, 
fi indcă este născut din Dumnezeu                                

(1 Ioan 3:9).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru harul Tău şi pentru 
puterea neprihănirii Tale care acţionează în mine! Mă 
supun Cuvântului Tău ca să mă înveţe şi să mă călăuzească 
în neprihănire. Păcatul nu are nicio formă de stăpânire 
asupra mea. Am dreptatea lui Dumnezeu în duhul meu şi 
o exprim în gândurile, în cuvintele şi în acţiunile mele, în 
Numele lui Isus. Amin.

al neprihănirii; să umbli în dreptatea lui Dumnezeu. 
Viaţa pe care o ai în Cristos este fără de păcat. Cu toate 
acestea, chiar şi când umbli în credinţă, este posibil 
să greşeşti. Aşadar, Biblia spune: „… sângele lui Isus 
Cristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 
1:7). El ne‑a pregătit în sângele Său un adevărat sistem 
de curăţire de păcat.

Însă ceea ce aşteaptă El de la tine este să te supui 
Cuvântului Său, să te laşi învăţat şi călăuzit în neprihănire 
deoarece, prin Cuvântul Lui, vei descoperi că ai fost 
curăţit de orice nelegiuire (Ioan 15:3) şi ai abilitatea de 
a trăi liber faţă de păcat. Lăudat să fie Dumnezeu!

Galateni 3:13‑22 & Isaia 32

Faptele apostolilor 21:17‑36 & Iov 29‑31

1 Ioan 5:18; 1 Ioan 2:1; 1 Ioan 2:28‑29



Astăzi, în întreaga lume, mulţi oameni sunt de‑a 
dreptul îngroziţi, nu doar în ceea ce priveşte 

viitorul, ci chiar şi prezentul. Există frică şi există groază 
– o formă accentuată, extremă a fricii – dar acest termen 
nu este nou. Dacă studiezi Biblia, vei fi  uimit de câte ori se 
vorbeşte despre groază în paginile ei. Cu toate acestea, 
în Ioan 16:33, Isus ne asigură de victoria noastră asupra 
tuturor crizelor: „… În lume veţi avea necazuri, dar 
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Nu este nevoie să fi i anxios sau să ai atacuri de panică 
pentru niciun moti v; tu ai biruit deja circumstanţele, 
lumea şi diavolul: „Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu 
şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare 
decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Aşadar, pune 
capăt fricii! Pune capăt anxietăţii! Anxietatea înseamnă 
îngrijorare; o stare de frământare, de nervozitate. Însă 
versetul temati c spune: „Să nu vă îngrijoraţi şi să nu 
aveţi nicio anxietate cu privire la nimic.”

Dacă zici: „Bine, dar eu nu pot să nu mă îngrijorez,” 
atunci Îl acuzi pe Dumnezeu de nesinceritate. Îl acuzi că 

ÎNFRÂNGEREA ANXIETĂŢII
13 LUNI

Să nu vă îngrijoraţi şi să nu aveţi nicio 
anxietate cu privire la nimic; ci în orice 

circumstanţă şi în orice lucru, prin 
rugăciuni şi peti ţii (cereri defi nite), cu 

mulţumiri, conti nuaţi să aduceţi dorinţele 
voastre la cunoşti nţa lui Dumnezeu 
(Filipeni 4:6, versiunea Amplifi cată).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care 
stârneşte credinţa în inima mea şi dispersează orice frică 
şi anxietate. Resping orice gând de frică, pentru că sunt 
protejat de durerea şi de întunericul din această lume. 
Sunt plin de tărie prin Duhul Sfânt, pentru că pacea lui 
Dumnezeu care întrece orice cunoştinţă îmi păzeşte inima 
şi mintea, în Numele lui Isus. Amin.

îţi cere să faci ceva ce tu nu poţi face. Însă faptul că El îţi 
spune: „Nu te îngrijora!” înseamnă un singur lucru: că 
poţi trăi fără anxietate. Aşadar, răspunsul tău ar trebui 
să fie: „Binecuvântat să fie Dumnezeu! Trăiesc în pacea 
şi în voia lui Cristos; nu sunt îngrijorat! El desăvârşeşte 
tot ceea ce mă priveşte. Aleluia!” Astfel Îi răspunzi lui 
Dumnezeu!

Refuză să te îngrijorezi pentru fiul tău, pentru fiica 
ta, pentru soţul tău, pentru soţia ta, pentru fratele tău, 
pentru sora ta, pentru banii de chirie, pentru sănătate, 
pentru locul tău de muncă, pentru afaceri, pentru 
educaţie, sau pentru orice alt lucru. Când vei înceta să îţi 
mai faci griji, Biblia spune că pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice pricepere, îţi va păzi inima şi gândurile în 
Isus Cristos (Filipeni 4:7). Aleluia!

Galateni 3:23‑29 & Isaia 33

Faptele apostolilor 21:37‑22:21 & Iov 32‑35

Deuteronom 31:6; 2 Timotei 1:7; Matei 6:25‑26



În versetul temati c, apostolul Pavel, inspirat de 
Duhul Sfânt, s‑a rugat pentru creşti nii din Efes, ca 

ei să fi e întăriţi în putere, în omul dinăuntru. Din această 
rugăciune reiese că el însuşi era întărit în putere şi şti a 
ce înseamnă acest lucru. Aşadar, Pavel nu a încercat să Îl 
convingă pe Dumnezeu să Îşi împlinească o promisiune 
sau să facă ceva ce noi nu aveam deja, în calitate de 
creşti ni.

Atunci de ce s‑a rugat Pavel pentru sfi nţii din 
Efes în acest mod? Deoarece oamenii nu ajunseseră 
la cunoaşterea deplină a puterii divine care acţiona în 
ei prin Duhul Sfânt care îi umpluse. Îşi dorea ca ei să 
conşti enti zeze energia divină, puterea supranaturală, 
acea „întărire” care nu venea din cer, ci care se afl a deja 
înăuntrul lor datorită Duhului Sfânt. Pavel a dorit ca ei să 
înţeleagă lucrarea inerentă a Duhului Sfânt şi cum puteau 
să umble în tăria Lui.

Duhul Sfânt este în ti ne şi te revigorează. El îţi oferă 
puterea supranaturală şi capacitatea de a reuşi. Aleluia! 

REVIGORAT DE DUHUL SFÂNT
14 MARŢI

… Iată de ce, zic, îmi plec genunchii 
înaintea Tatălui Domnului nostru 

Isus Cristos, din care îşi trage numele 
orice familie, în ceruri şi pe pământ, 
şi‑L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei 

Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, 
prin Duhul Lui, în omul dinăuntru                                         

(Efeseni 3:14‑16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Fiecare fibră fiinţei mele este energizată şi inundată cu 
abilitate supranaturală. Sunt întărit şi revigorat de Duhul 
Sfânt în omul meu dinăuntru, prin urmare pot îndeplini cu 
competenţă orice sarcină. Conştientizez şi activez puterea 
Lui divină care acţionează cu tărie în mine. Aleluia!

Acesta este motivul pentru care nu trebuie niciodată să 
mărturiseşti sau să accepţi faptul că eşti slab. Nu există 
slăbiciune în viaţa ta, deoarece Duhul Sfânt, întruchiparea 
deplină a gloriei, a stăpânirii şi a puterii, locuieşte în tine 
în plinătatea Sa. Nicio parte a trupului tău nu poate fi 
atinsă de slăbiciune, de boală, de infirmitate sau de cel 
rău. Duhul Sfânt din tine îţi va umple întotdeauna duhul, 
sufletul şi trupul de putere şi de viaţă.

Biblia spune: „Şi dacă Duhul Celui Ce L‑a înviat pe 
Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L‑a înviat 
pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre 
muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi” (Romani 
8:11, versiunea NTR). Aceasta nu este o promisiune, 
aceasta este o realitate de actualitate. Glorie Domnului!

Galateni 4:1‑11 & Isaia 34

Faptele apostolilor 22:22‑23:11 & Iov 36‑39

Efeseni 6:10; Filipeni 4:13; Coloseni 1:9‑11



DE CAMPANII DE DISTRIBUIRE                                     
ONLINE A RAPSODIEI 

Într‑o lume cu atâta nesiguranţă, Evanghelia slavei lui Isus Cristos 
trebuie să le fie predicată tuturor oamenilor mai mult ca oricând! 
Omul lui Dumnezeu ne‑a îndemnat să atingem 5 miliarde de 
suflete cu Evanghelia, iar proiectul „Un milion de campanii de 
distribuire online a Rapsodiei” face ca acest lucru să se producă la 
o magnitudine seismică. 

Decide ca participarea ta la proiectul „Un milion de campanii de 
distribuire online a Rapsodiei” să treacă la un cu totul alt nivel, 
nu doar organizând individual evenimente evanghelistice, ci şi 
implicând cel puţin încă 5 prieteni, pentru a câştiga mai mulţi 
oameni pentru Cristos mai repede. 

Începe astăzi!
Alege 5 prieteni şi asigură‑te că ei:
 ‑ Se înregistrează pe platforma 1millionoutreaches.
rhapsodyofrealities.org. 
 ‑   Sponsorizează tipărirea devoţionalului 
 ‑  Încep să distribuie devoţionalul pretutindeni, în formă 
tipărită sau online.

CÂȘTIGĂM MAI MULŢI 
OAMENI PENTRU CRISTOS



N
O
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E
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În versiunea NIV (New Internati onal Version, Noua 
Versiune Internaţională, n.tr.), versetul temati c 

este redat astf el: „Şi bătrânii iudeilor au conti nuat să 
zidească şi să prospere sub predicile prorocului Hagai 
şi ale lui Zaharia, descendentul lui Ido...” Observă 
cuvintele subliniate din verset. Aceşti  doi profeţi – Hagai 
şi Zaharia – le‑au adus oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu. 
Drept urmare, oamenii au fost încurajaţi, au crescut şi 
s‑au dezvoltat.

Acest lucru este uimitor şi atrage atenţia asupra 
rolului Cuvântului lui Dumnezeu, asupra importanţei şi a 
puterii sale de a schimba lumea. Indiferent de vocaţie, fi e 
că eşti  om de afaceri, student, sau orice altceva, ai nevoie 
de Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta. Rolul Cuvântului 
Său nu poate fi  înlocuit. Trebuie să conti nui să studiezi 
Cuvântul lui Dumnezeu şi să meditezi asupra sa pentru 
îndrumare, pentru încurajare şi pentru putere. Prin 
lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu primeşti  înţelepciunea 
şi priceperea de care ai nevoie pentru a trece la următorul 

PROSPERĂ PRIN                       
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

15 MIERCURI

Şi bătrânii iudeilor au construit şi au 
prosperat prin profeţirea lui Hagai, 

profetul, şi a lui Zaharia fi ul lui Ido. Şi 
au construit şi au terminat‑o, conform 
cu porunca Dumnezeului lui Israel şi 

conform poruncii lui Cirus şi a lui Darius 
şi a lui Artaxerxes, împăratul Persiei                       

(Ezra 6:14, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Mă supun lucrării Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa 
mea. Sunt o sămânţă a lui Avraam, binecuvântat să fiu o 
binecuvântare, iar eu prosper prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
în Numele lui Isus. Amin.

nivel. Cuvântul Lui te ajută să îţi întăreşti duhul, ca să poţi 
înfrunta orice obstacol şi să învingi în orice situaţie.

Dumnezeu are cu siguranţă un plan pentru 
succesul tău; El ţi‑a pregătit deja drumul către bunăstare, 
însă El nu face nimic în afara Cuvântului Său. Apostolul 
Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, declară: „Preaiubitule, mai 
presus de toate doresc ca tu să prosperi şi să fii sănătos, 
aşa cum prosperă sufletul tău” (3 Ioan 1:2, versiunea 
Fidela). Sufletul tău va prospera doar meditând în mod 
consecvent asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Galateni 4:12‑20 & Isaia 35

Faptele apostolilor 23:12‑35 & Iov 40‑42

1 Timotei 4:15; Faptele apostolilor 20:32



Cuvântul „socoti ţi‑vă” din versetul temati c 
provine din termenul grecesc „logizomai.” 

Este un cuvânt din domeniul contabilităţii şi înseamnă 
să socoteşti  sau să înregistrezi ceva într‑o categorie, să 
numeri şi să treci suma în registru. Spre exemplu, în Marcu 
15:28, Biblia spune că Isus a fost „pus în numărul (socoti t) 
celor fărădelege.” Deşi Isus nu Se număra printre aceşti a, 
a murit răsti gnit între doi hoţi. El a fost pus în numărul 
celor fărădelege.

În Romani 6:4, Biblia spune: „Noi, deci, prin botezul 
în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru 
ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, 
tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” Atunci când a murit 
Isus, am murit şi noi în El şi cu El, pentru că El a murit în 
locul nostru. El a fost pironit pe cruce în locul tuturor celor 
care au venit şi vor veni vreodată pe această lume.

Aceasta este ideea principală din versetul temati c: 
„Tot aşa şi voi înşivă socoti ţi‑vă morţi faţă de păcat şi 
vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru.” 

SOCOTEȘTE-TE VIU                         
PENTRU DUMNEZEU

16 JOI

Fiindcă prin moartea de care a murit, 
El a murit pentru păcat, odată pentru 

totdeauna; iar prin viaţa pe care o 
trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. 

Tot aşa şi voi înşivă, socoti ţi‑vă morţi 
faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, 

în Isus Cristos, Domnul nostru                              
(Romani 6:10‑11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt viu pentru Dumnezeu în Împărăţia Fiului dragostei 
Lui unde domnesc şi stăpânesc prin puterea Duhului Sfânt! 
Umblu în lucrarea finalizată a lui Cristos, fiind beneficiarul 
direct al jertfei Lui ispăşitoare. Sunt puternic, pentru că El 
este puternic! Şi trăiesc pentru că El trăieşte! Binecuvântat 
să fie Dumnezeu!

Aşadar, poţi declara acum: „Sunt mort faţă de păcat 
şi sunt viu pentru Dumnezeu!” Aşa ar trebui să declari 
mereu Cuvântul lui Dumnezeu! Este posibil să nu simţi 
că eşti aproape de Dumnezeu, însă întrebarea este: te‑ai 
născut din nou cu adevărat? Dacă da, atunci trebuie să iei 
în considerare şi să recunoşti că tot ceea ce a înfăptuit Isus 
a fost pentru tine.

În loc să spui: „Sunt atât de slab; nu sunt în stare să mă 
opun ispitei ca alţi creştini,” socoteşte‑te sau consideră‑te 
mort faţă de păcat! Nu gândi, nu vorbi şi nu acţiona ca 
un om care se luptă cu păcatul. Schimbă‑ţi modul de 
gândire şi acceptă ceea ce a făcut Isus în locul tău. Această 
conştientizare îţi va da puterea să trăieşti drept!

Foloseşte‑ţi mintea! Socoteşte‑te mort fată de 
păcat. Aceasta trebuie să fie mentalitatea ta. Aceasta 
este soluţia practică de a te sincroniza cu modul în care 
Dumnezeu te priveşte şi gândeşte despre tine. Tu erai în 
Cristos când El a murit, erai în El când a fost îngropat şi 
erai în El când a înviat din morţi. Dumnezeu te vede viu în 
Cristos acum. Laudă lui Dumnezeu!

Galateni 4:21‑31 & Isaia 36

Faptele apostolilor 24:1‑27 & Psalmii 1‑6

Efeseni 2:1; Romani 6:4; Romani 6:10‑11



Sunt unii oameni care Îl roagă pe Dumnezeu să 
îi umple din nou, să le potolească setea sau 

foamea spirituală. Aceasta este o cerere neîntemeiată. 
Dumnezeu a şti ut că ne era foame şi a trimis Pâine din cer. 
Astăzi, creşti nul nu mai trebuie să strige către Dumnezeu 
ca să fi e săturat.

Atunci când Isus a spus: „Ferice de cei fl ămânzi şi 
însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi  săturaţi” (Matei 
5:6), El le transmitea evreilor mesajul despre lucrarea pe 
care venise El să o facă. Însă Noul Testament nu începuse, 
pentru că Isus nu fusese jertf it. El nu a vorbit atunci cu 
creşti ni, cu făpturile noi, pentru că nici nu existau creşti ni 
la vremea aceea.

În Ioan 6:35, Isus declară: „Eu sunt Pâinea vieţii. 
Cine vine la Mine nu va fl ămânzi niciodată şi cine crede 
în Mine nu va înseta niciodată.” Această Pâine se afl ă la 
îndemâna oricărui om care vine la Cristos. Întrebarea este: 
ai venit la El? Dacă eşti  născut din nou, da! Te‑ai născut 
din nou şi te afl i în El, aşadar de ce eşti  încă fl ămând? 
Pâinea a venit; Isus este Pâinea care S‑a coborât din cer 
(Ioan 6:41).

De asemenea, în versetul temati c, citi m că Pâinea 
este Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Isus este una cu 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE 
CU ADEVĂRAT O HRANĂ

17 VINERI

Căci trupul Meu este cu 
adevărat o hrană, şi sângele 

Meu este cu adevărat o băutură                                                                     
(Ioan 6:55).



PROCLAMAŢIE
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Foamea mea a fost potolită prin Cuvântul lui Cristos care 
locuieşte din belşug în mine în toată înţelepciunea şi 
înţelegerea spirituală. Viaţa mea merge doar înainte şi în 
sus; sunt roditor în orice faptă bună pe măsură ce cresc 
în cunoştinţa lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

Cuvântul Său. În Ioan 1:14, Biblia spune: „Şi Cuvântul S‑a 
făcut trup şi a locuit printre noi...” Aşadar, ce ar trebui 
să faci dacă te confrunţi cu foame spirituală? Cum te poţi 
sătura? „Mănâncă” pâinea Cuvântului lui Dumnezeu; 
supune‑te lucrării Cuvântului Său. Chiar şi acum, în 
timp ce Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la tine prin acest 
devoţional, eşti hrănit spiritual.

În Matei 4:4, Biblia spune: „Omul nu trăieşte 
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura 
lui Dumnezeu.” Oricând îţi este foame, mai degrabă 
decât să cânţi şi să strigi: „Doamne, sunt flămând după 
Tine;” cercetează Scripturile, deoarece doar Cuvântul lui 
Dumnezeu îţi poate potoli foamea. Acum poţi înţelege 
cuvintele profetului Ieremia: „Când am primit cuvintele 
Tale, le‑am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi 
veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, 
Doamne, Dumnezeul oştirilor!” (Ieremia 15:16).

Galateni 5:1‑12 & Isaia 37

Faptele apostolilor 25:1‑12 & Psalmii 7‑10

Ioan 6:35; Faptele apostolilor 20:32; 1 Petru 2:2



De‑a lungul istoriei, au existat sute de 
lideri renumiţi care au subjugat oamenii. 

Multă lume li se supunea şi se temea de tirania lor. 
Unii erau atât de veneraţi încât au fost consideraţi 
dumnezei. Însă, în Marcu 8:36‑37, Isus spune: „Şi ce 
îi foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi 
pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru 
sufletul său?” 

Nu te mândri niciodată cu puterea ta de a îi 
supune sau de a îi domina pe ceilalţi; mai degrabă, 
învaţă să îţi exerciţi autoritatea asupra propriei 
persoane. Cucereşte‑te pe tine însuţi! Vei fi învingător 
cu adevărat atunci când vei putea spune: „Voi face 
doar ceea ce este bine şi voi spune doar ceea ce este 
bine” şi te vei ţine de hotărârea luată.

Când îţi poţi controla cuvintele şi faptele, 
supunându‑le în mod deliberat Cuvântului lui 
Dumnezeu, atunci eşti cu adevărat pregătit pentru 
succes. Când îţi spui: „Nimic spurcat nu va ieşi din 
mine” şi urmezi în mod intenţionat acest de stil de 
viaţă prin Cuvântul lui Dumnezeu, atunci eşti cu 
adevărat pe calea victoriei.

CUCEREȘTE-TE PE TINE ÎNSUŢI
18 SÂMBĂTĂ

Şi ce îi foloseşte unui om să câşti ge toată 
lumea, dacă îşi pierde sufl etul? Sau ce va 
da un om în schimb pentru sufl etul său? 

(Marcu 8:36‑37).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, Îţi mulţumesc pentru binecuvântarea 
şi pentru privilegiul de a primi Cuvântul Tău. Mintea mea 
este focalizată asupra Cuvântului Tău; Duhul excelenţei 
acţionează în mine şi aduce în viaţa mea disciplină şi 
stabilitate, să pot produce roadele neprihănirii şi să 
manifest dragostea Ta, în Numele lui Isus. Amin. 

Refuză să exprimi sau să dai frâu liber 
manifestărilor satanice precum furia, ura, 
amărăciunea, gelozia sau invidia. Ci asigură‑te că 
doar binecuvântările, harul şi îndurarea lui Isus sunt 
văzute şi experimentate de cei din jurul tău. Alege 
ca dragostea Lui şi lucrările neprihănirii Sale să se 
reverse prin tine în lumea ta.

Galateni 5:13‑19 & Isaia 38

Faptele apostolilor 25:13‑26:1 & Psalmii 11‑16

1 Corinteni 9:25‑27; Proverbe 25:28; Proverbe 16:32



Cu ani în urmă, adolescent fiind, plângeam şi 
mă rugam fierbinte pentru toţi cei care încă 

nu Îl cunoşteau pe Domnul; pentru oamenii aflaţi în 
suferinţă – păcătoşi, bolnavi şi nevoiaşi. Am simţit 
această povară pe umerii mei şi m‑am gândit că este 
responsabilitatea mea să alin durerea oamenilor 
pierduţi din întreaga lume. Mă trezeam în miez de 
noapte, rugându‑mă cu lacrimi fierbinţi pentru cei 
nevoiaşi, săraci şi îndureraţi.

Acest lucru m‑a motivat să merg din casă în casă, 
în spitale, în şcoli şi în sate şi să predic Evanghelia, iar 
misiunea aceasta continuă şi astăzi. Nu îţi închide inima 
în faţa oamenilor care suferă. Prea multe persoane trec 
prin greutăţi. Suferinţa nu este doar a omului care şi‑a 
pierdut slujba, ci şi a copiilor săi, care probabil nu îşi 
mai pot continua studiile. Gândeşte‑te la copilaşii care 
şi‑au pierdut ambii părinţi; cât de cumplită trebuie să 
fie viaţa pentru ei. Cât de sumbru poate deveni viitorul 
lor.

Multe familii trec prin momente grele din cauza 
unei persoane dragi care este bolnavă sau care a murit; 
toate acestea ar trebui să te determine să te rogi cu mai 

FII PREOCUPAT DE                          
DURERILE CELORLALŢI

19 DUMINICĂ

Aplecaţi‑vă să îi ajutaţi pe cei oprimaţi. 
Purtaţi împreună cu ei poverile lor, 

şi veţi împlini astf el Legea lui Cristos            
(Galateni 6:2, versiunea Message – 

Mesajul, n.tr.).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru lucrările minunate ale 
mântuirii; Îţi mulţumesc pentru Evanghelia slavei lui Cristos 
prin care sunt revelate viaţa şi nemurirea. Sunt dedicat vestirii 
Evangheliei în toată lumea, iar mulţi sunt aduşi din păcat, din 
sărăcie şi din durere în viaţa glorioasă în Cristos. Cuvântul Tău 
creşte şi prevalează în naţiunile lumii, eliberând mulţi oameni 
în moştenirea lor în Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

multă înflăcărare şi să propovăduieşti Evanghelia mai 
rapid şi cu mai multă râvnă. Cu cât vei salva mai mulţi 
oameni, cu atât va fi mai puţină suferinţă în lume. Nu 
permite ca circumstanţele vieţii tale să te facă să uiţi 
de durerea celorlalţi.

Tu eşti binecuvântat când îi binecuvântezi pe 
ceilalţi. Eşti ridicat când îi ridici pe ceilalţi. Prin urmare, 
foloseşte orice oportunitate pentru a ajunge la cei 
îndureraţi. Nu îi ignora când strigă după ajutor.

Galateni 5:20‑26 & Isaia 39

Faptele apostolilor 26:2‑18 & Psalmii 17‑18

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



Cuvântul lui Dumnezeu poate fi  aplicat oricărui 
lucru din viaţa ta. Înţelepciunea Cuvântului  

lui Dumnezeu este atotcuprinzătoare. În 2 Timotei 
3:15, Biblia spune că Sfi ntele Scripturi pot să îţi dea 
înţelepciunea care duce la mântuire şi care face ca slava 
lui Dumnezeu să fi e descoperită în ti ne. Cu cât cercetezi 
Scripturile, cu atât mai rafi nate şi mai precise vor fi  ideile 
tale: idei de creati vitate, de inovaţie, de desăvârşire, de 
strategie, de sănătate şi de bunăstare.

Acesta este un lucru pe care mulţi evrei din Israel 
îl înţeleg şi îl pun în aplicare cu succes; aceşti a preiau 
ideile Sfi ntelor Scripturi şi le aplică în domeniul arti sti c, 
şti inţifi c, tehnologic şi chiar şi în cel militar. Ei înţeleg 
că ideile inspirate de Dumnezeu nu pot eşua şi de aici 
biruinţa şi bunăstarea lor uimitoare.

Ideile inspirate de Dumnezeu vor supravieţui 
şi vor învinge orice obstacol şi sistem al acestei lumi. 
De exemplu, chiar dacă economia s‑ar prăbuşi, tu vei 
conti nua să prosperi, deoarece tu operezi dintr‑un tărâm 
superior; ideile şi strategiile tale provin din înţelepciunea 
Duhului Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat 
să fi e Dumnezeu!

ÎNŢELEPCIUNE ȘI DIRECŢIE DIN 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

20 LUNI

Am ajuns la cunoşti nţa că tot ce 
face Dumnezeu dăinuieşte în veci...     

(Eclesiastul 3:14).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Toate informaţiile de care am nevoie pentru următorul nivel 
de succes îmi sunt accesibile. Am o amplitudine extraordinară 
de înţelegere; sunt plin de înţelepciunea Duhului Sfânt, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu şi fac să se întâmple lucruri 
mari în viaţa mea şi în viaţa altora. Văd invizibilul şi realizez 
imposibilul, pentru că mintea mea este unsă pentru a avea 
idei extraordinare de succes. Glorie lui Dumnezeu!

Gândeşte‑te: cine şi‑ar fi închipuit că David ar fi 
putut să îl învingă pe Goliat, filisteanul din Gat, doar cu 
o praştie şi o piatră (1 Samuel 17:50)? Cum ar putea 
cineva să explice de ce Isaac a săpat din nou fântânile 
tatălui său şi a găsit apă în acelaşi loc care devenise arid 
şi pe care toţi ceilalţi îl abandonaseră? El a acţionat 
condus de inspiraţia divină, venită de la Domnul.

Din cauza secetei, Isaac era hotărât să părăsească 
Egiptul, însă Dumnezeu I‑a spus: „Rămâi în ţara în 
care îţi voi spune;” aceeaşi ţară asuprită de foamete. 
El a făcut pur şi simplu ceea ce Dumnezeu i‑a cerut 
să facă şi Biblia spune că: „s‑a îmbogăţit şi a mers 
îmbogăţindu‑se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns 
foarte bogat” (Geneza 26:13). Nu urma principiile şi 
concepţiile despre succes ale acestei lumi. Deschide‑ţi 
inima către Duhul Sfânt şi către Cuvântul lui Dumnezeu; 
astfel te vei bucura de înţelepciunea şi de ideile de care 
ai nevoie pentru a duce o viaţă încununată de glorie tot 
mai mare, de succes şi de bunăstare.

Galateni 6:1‑9 & Isaia 40

Faptele apostolilor 26:19‑32 & Psalmii 19‑20

Proverbe 2:6; Efeseni 1:17‑18; Psalmul 119:105



Unii oameni se plâng că au făcut tot ce au şti ut, 
dar viaţa lor tot nu este aliniată la realitatea 

Cuvântului lui Dumnezeu. Ei se întreabă: „Ce ar trebui să 
fac mai mult ca să prosper?” „Ce aş putea face mai mult 
ca să fi u vindecat?” Ei se confruntă în viaţa lor cu aceste 
întrebări şi multe altele la care caută răspuns.

Acum, trebuie să vă spun ceva foarte important 
despre acest lucru. Într‑o zi aveam o părtăşie minunată cu 
Domnul despre lucrurile minunate pe care profeţii le făceau 
în Vechiul Testament şi despre abilităţile extraordinare pe 
care El li le‑a dat copiilor Săi. În ti mp ce citeam Scriptura 
şi cugetam asupra acestor lucruri, mă gândeam: „Oare ce 
vrea Dumnezeu cu adevărat? Care este planul Său? Dacă 
I‑am putea cere orice, ce ar trebui să‑I cerem?”

Atunci Domnul mi‑a spus: „Orice lucru bun ţi‑ai 
putea dori vreodată este nimic în comparaţie cu „singurul 
lucru de care este nevoie” şi pe care îl ai deja: Cristos în 
ti ne!” Cristos în ti ne însumează totul; este cel mai măreţ 
dar pe care l‑am primit din partea lui Dumnezeu. Faptul că 
recunoşti  şi conşti enti zezi acest adevăr va opri foamea şi 
dorinţa ta după orice alt lucru; ţi se va părea inuti l să‑I mai 
ceri lui Dumnezeu orice altceva.

„CRISTOS ÎN TINE” – SINGURUL 
LUCRU DE CARE AI NEVOIE

21 MARŢI

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).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Toate lucrurile sunt ale mele. Am o viaţă sănătoasă, prosperă, 
vibrantă şi de succes, pentru că Isus Şi‑a stabilit reşedinţa în inima 
mea. Nu mă tem de nimic. Nu am nicio frică legată de viitor, de 
întuneric sau de eşec, pentru că Isus Cristos în mine este asigurarea 
mea pentru o viaţă de victorie continuă şi de glorie eternă. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Dacă poţi accepta pur şi simplu faptul că Isus Cristos 
Şi‑a stabilit reşedinţa în inima ta, acest lucru îţi va schimba 
viaţa. Tot ce îţi dă El se află în El. Tot ce este El este inclus 
în El. Ţine minte, plinătatea Dumnezeirii – totalitatea 
divinităţii – locuieşte trupeşte în Isus Cristos (Coloseni 
2:9); iar noi suntem întregiţi, compleţi în El (Coloseni 2:10, 
versiunea NTR). Dacă acest lucru este adevărat, ce altceva 
poţi să doreşti?

De aceea a spus Pavel: „Toate lucrurile sunt ale 
voastre”; lumea este a ta (1 Corinteni 3:21‑22). Odată ce 
eşti conştient de acest lucru, lumea devine foarte mică 
pentru tine. Devii îndrăzneţ şi încrezător; nu îţi mai este 
frică de viitor, de întuneric sau de lipsă; pentru că în El tu 
ai toate lucrurile şi ai biruit toate situaţiile; eşti mai mult 
decât biruitor. Binecuvântat să fie Numele Său în veci!

Galateni 6:10‑18 & Isaia 41

Faptele apostolilor 27:1‑26 & Psalmii 21‑22

1 Corinteni 3:16; 1 Corinteni 6:17; Coloseni 2:9‑10



 În fiecare an, campaniile de distribuire masivă 
ReachOut sunt cele mai mari carnavaluri evanghelistice din 
lume! În timpul desfăşurării lor în diferite naţiuni, foarte multe 
reviste Rapsodia Realităţilor – cel mai tradus şi mai răspândit 
devoţional din lume – sunt distribuite în cămine, în şcoli, pe 
străzi, în spitale, pe stadioane, şi în multe alte locuri. Aceste 
campanii creează oportunităţi uriaşe pentru răspândirea 
masivă a Evangheliei. 
 În celebrarea celui de‑al 20‑lea an de tipar, se vor 
organiza mii de evenimente ReachOut în toată lumea pentru 
a avea impact în viaţa a milioane de oameni cu Evanghelia 
slavei lui Cristos.

 Poţi să ni te alături în organizarea campaniilor 
ReachOut cu impact în multe oraşe şi naţiuni, prin:
 ‑ Participarea prin achiziţionarea de noi limbi de 
traducere a Rapsodiei Realităţilor 
 ‑ Participarea pe grupe de vârstă
 ‑ Participarea pe comunităţi etnice
 ‑ Participarea prin comunităţi profesionale
 ‑ Participarea online 

 Pentru mai multe informaţii despre modul în care 
poţi participa, te rugăm să apelezi următoarele numere de 
telefon: +234 802 501 3715, +234 1 888 8186 sau să trimiţi un 
email la adresa: reachoutcampaigns@loveworld360.com

CAMPANIILE 
REACHOUT!

CAMPANIILE CAMPANIILE 

Realizează un impact în viaţa 
multora în acest trimestru prin
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Unul dintre marile benefi cii ale rugăciunii este 
acela că te întăreşte în faţa necredinţei şi te 

ajută să faci voia lui Dumnezeu. Necredinţa nu înseamnă 
doar să nu demonstrezi credinţă pentru a primi ceea ce 
doreşti  de la Dumnezeu. Tot necredinţă este şi refuzul 
de a acţiona aşa cum a spus Dumnezeu că trebuie să 
acţionăm. Imaginează‑ţi că eşti  nemulţumit de ceva şi 
vrei să faci un anumit lucru, dar Duhul Sfânt îţi spune: „Nu 
este nevoie să faci acel lucru; nu‑l lua în considerare.” Însă 
tu mergi înainte cu decizia ta; aceasta este necredinţă.

Gândeşte‑te la situaţia lui Moise consemnată în 
Numeri 20; Dumnezeu i‑a poruncit să‑i vorbească stâncii, 
pentru ca din aceasta să curgă apă de băut pentru toţi 
copiii lui Israel. Dar, pentru că era mânios, Moise „a lovit” 
stânca de două ori în loc să îi „vorbească.” Domnului nu I‑a 
plăcut acest lucru şi le‑a spus lui Moise şi Aaron: „Pentru 
că n‑aţi crezut în Mine, ca să Mă sfi nţiţi înaintea copiilor 
lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe 
care i‑o dau” (Numeri 20:12). Neascultarea lui Moise a 
fost rezultatul necredinţei; Dumnezeu a spus acest lucru.

Poate că, dacă ar fi  făcut aşa cum i‑a spus Dumnezeu, 
s‑ar fi  vindecat de mânia şi de frustrarea pe care o simţea 
faţă de popor. Acesta este unul dintre moti vele pentru 
care ne rugăm. În locul în care te rogi, trebuie să nu mai fi i 

RUGĂCIUNEA TE ÎNTĂREȘTE                 
CA SĂ FACI VOIA LUI

22 MIERCURI

Atunci I s‑a arătat un înger 
din cer, ca să‑L întărească                                                     

(Luca 22:43).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru pacea Ta care îmi păzeşte 
inima şi mintea. Îţi mulţumesc pentru oportunitatea 
părtăşiei cu Tine în rugăciune, prin care sunt întărit să fac 
voia Ta şi să trăiesc pentru gloria Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

conştient de nimeni altcineva şi de nimic altceva. Atunci 
când eşti în rugăciune, renunţi la ofense şi ai părtăşie în 
smerenie cu Dumnezeu în prezenţa Lui. Duhul tău este 
calm, fără distrageri. În acel moment, tu te poţi supune 
dragostei şi îndrumării Sale.

Chiar dacă ai multe lucruri despre care ai vrea să 
vorbeşti cu El, uneori El te întrerupe; începe să vorbească 
înaintea ta. Dintr‑odată toată îndoiala, mânia şi frustrarea 
vor dispărea şi eşti întărit. Acelaşi lucru s‑a întâmplat şi cu 
Isus, când Se ruga în acel moment de agonie; Biblia spune 
că „... I s‑a arătat un înger din cer, ca să‑L întărească” 
(Luca 22:43). El a primit în locul de rugăciune putere ca 
să facă voia Tatălui.

Aşadar, roagă‑te mai mult, în special în aceste 
ultime zile. Cu cât te rogi mai frecvent, cu atât eşti atras 
mai mult de gândirea Duhului Sfânt spre căile, strategia 
şi îndrumarea Lui. Aleluia!

Efeseni 1:1‑14 & Isaia 42

Faptele apostolilor 27:27‑44 & Psalmii 23‑25

Filipeni 2:13; Romani 8:26‑27; Isaia 40:31



Adeseori oamenii au dorinţe care nu se potrivesc 
cu planul lui Dumnezeu. Nu le pasă care este 

voia lui Dumnezeu şi astf el fac orice vor ei, sperând că 
Dumnezeu le va accepta acţiunile cumva. Încearcă să‑L 
forţeze să accepte voia Lui, dar lucrurile nu funcţionează 
aşa. Dacă îi întrebi: „De ce acţionezi aşa?” ei îţi vor 
răspunde: „M‑am rugat pentru aceasta.” În ce îi priveşte, 
Dumnezeu trebuie să le accepte acţiunile şi alegerile, din 
moment ce ei „s‑au rugat” pentru aceasta. Este absurd!

Există o diferenţă între a face ceva pentru că „te‑ai 
rugat” pentru lucrul respecti v şi a face ceva pentru că 
Dumnezeu ţi‑a spus şi pentru că aceea este voia Lui pentru 
ti ne. A doua variantă este cel mai bun şi mai sigur loc în 
care poţi fi , împlinind scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. 
Nu face niciodată lucruri pentru care crezi că nu ai nevoie 
de aprobarea lui Dumnezeu. Faptul că un plan, o idee sau o 
dorinţă a fost în inima ta toată viaţa nu înseamnă neapărat 
că vine de la Dumnezeu.

Există oameni care se nasc cu demoni, prin transfer 
generaţional. Alţii îi primesc în ti mp ce cresc într‑un mediu 
plin de răutate şi de manifestări demonice. Acesta este 

SUPUNE-ŢI PLANURILE ȘI 
DORINŢELE VOII LUI DUMNEZEU

23 JOI

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru 
îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi 

trupurile voastre ca o jertf ă vie, sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi  din 
partea voastră o slujbă duhovnicească              

(Romani 12:1).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Duhul, sufletul şi trupul îmi sunt pline de Dumnezeu. Dau 
curs doar gândurilor, idelor şi dorinţelor Lui. El acţionează 
în mine după plăcerea Lui, abilitându‑mă să doresc şi 
să înfăptuiesc voia Lui. Viaţa mea este expresia voii şi a 
gloriei Lui. Aleluia!

motivul pentru care unii oameni cresc cu dorinţe morbide 
care îi însoţesc ani de zile până când, în cele din urmă, ei 
le dau curs.

Dar acum că eşti născut din nou, Dumnezeu Se 
aşteaptă ca tu să Îi dedici Lui trupul tău ca o jertfă vie. 
Tot astfel, mintea ta trebuie să se supună Cuvântului Său; 
iar inima ta trebuie să se îndrepte tot după Cuvântul Lui. 
Acesta este motivul pentru care trebuie să meditezi la 
El şi la Cuvântul Lui. Meditarea asupra Cuvântului Său îţi 
păzeşte gândurile şi ţi le menţine în lucrurile lui Dumnezeu, 
în direcţia planurilor şi scopurilor pe care El le are pentru 
viaţa ta. Nu acţiona mânat de dorinţele fireşti ale minţii 
tale, stârnite de lumea din jur şi de sistemele ei. Rămâi cu 
atenţia concentrată asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Efeseni 1:15‑23 & Isaia 43

Faptele apostolilor 28:1‑16 & Psalmii 26‑29

Romani 12:1‑2; Proverbe 3:5



Cuvintele din versetul temati c fac parte din 
dialogul Domnului cu un învăţător al Legii care 

Îl întrebase: „... Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc 
viaţa veşnică?” (Luca 10:25). 

Drept răspuns, Isus i‑a spus pilda samariteanului 
milosti v: un călător fusese atacat de tâlhari, bătut, jefuit 
de tot ce avea şi lăsat pe marginea drumului pe jumătate 
mort. Au trecut pe lângă el mai întâi un preot, apoi un 
fariseu, dar amândoi au evitat omul suferind. Până la 
urmă, un samaritean l‑a ajutat.

Apoi, aşa cum citi m în versetul temati c, Isus i‑a spus 
învăţătorului Legii: „Du‑te şi fă şi tu la fel” (Luca 10:37); 
cu alte cuvinte, procedează la fel ca samariteanul. Cum ni 
se aplică nouă aceste cuvinte astăzi? În Efeseni 5:1 Biblia 
ne îndeamnă să urmăm pilda lui Dumnezeu ca nişte copii 
preaiubiţi.

Tot ce are legătură cu Dumnezeu şi cu Împărăţia 
Sa eternă se centrează în jurul dragostei Sale. El vrea ca 
toţi oamenii din lume să afl e cât de mult îi iubeşte. Biblia 
spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16). 
Dragostea Sa este temelia tuturor lucrurilor bune, iar El 

IUBEȘTE CUM A IUBIT EL
24 VINERI

„Cel ce şi‑a făcut milă cu el”, a 
răspuns învăţătorul Legii. „Du‑te 

de fă şi tu la fel”, i‑a zis Isus.                                                       
(Luca 10:37).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru mesajul mântuirii care 
spune că am fost făcut neprihănirea Ta în Isus Cristos. 
Şi acum sunt înnobilat cu responsabilitatea răspândirii 
Evangheliei iubirii Tale în lumea mea. Sunt permanent 
impulsionat dinăuntru să vorbesc despre dragostea Ta şi 
să manifest harul Tău, spre slava Ta, în Numele lui Isus. 
Amin.

ne‑a acordat onoarea să demonstrăm această dragoste şi 
să le spunem şi altora despre ea oriunde mergem, pentru 
că a fost turnată din belşug în inima noastră prin Duhul 
Sfânt (Romani 5:5).

Dedică‑te să îi ajuţi pe cei din jurul tău să Îl cunoască 
pe Cristos şi să experimenteze dragostea Lui. Lasă ca viaţa 
ta să Îl portretizeze pe El întotdeauna. Aceasta a făcut 
samariteanul; a manifestat dragostea lui Dumnezeu, iar 
noi trebuie să facem acelaşi lucru.

Efeseni 2:1‑10 & Isaia 44

Faptele apostolilor 28:17‑31 & Psalmii 30‑31

Efeseni 5:1‑2; Ioan 13:34‑35



Cuvântul lui Dumnezeu este un leac 
universal; are puteri vindecătoare. Dacă 

vei medita consecvent asupra Cuvântului Său, acesta 
va distruge orice formă de boală sau de infirmitate 
din trupul tău. Biblia spune: „A trimis Cuvântul Său 
şi i‑a tămăduit, şi i‑a scăpat de groapă” (Psalmul 
107:20).

Cuvântul lui Dumnezeu este soluţia pentru 
fiecare provocare. Puterea şi eficacitatea lui sunt 
de netăgăduit. Pe măsură ce meditezi asupra 
Cuvântului Său, viaţa ta se metamorfozează. Dacă te 
confrunţi cu provocări în sănătatea ta, nu dispera. 
Ţine‑te strâns de Cuvântul lui Dumnezeu şi vei vedea 
schimbări.

Cuvântul lui Dumnezeu face mult mai mult 
pentru duhul tău decât face mâncarea pentru trupul 
tău. Rămâi în Cuvântul Lui şi vei fi întotdeauna 
sănătos şi întregit. Meditarea asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu va vindeca boala de sânge, va eradica HIV 
şi orice alt virus; îţi va vindeca oasele, inima şi pielea 
şi va produce viaţă în tine! Va vindeca acea rană care 

MENŢINE-TE SĂNĂTOS
25 SÂMBĂTĂ

Fiul meu, fi i atent la tot ce îţi spun. 
Ascultă cu atenţie cuvintele mele! Să 

priveşti  permanent cu interes spre ele. 
Păstrează‑le în interiorul inimii tale. 

Pentru că ele sunt viaţă pentru cei care le 
găsesc şi sănătate pentru tot corpul lor 

(Proverbe 4:20‑22, versiunea BVA).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău care este 
medicament şi viaţă pentru trupul meu. Am fost născut 
din sămânţa nepieritoare a Cuvântului Tău; prin urmare, 
viaţa mea este susţinută de Cuvântul Tău, în Numele lui 
Isus. Amin.

nu trece cu niciun tratament. Rosteşte Cuvântul 
Domnului asupra acelei infirmităţi; vorbeşte‑i 
cancerului, vorbeşte‑i diabetului. Porunceşte‑i 
corpului să fie vindecat şi aşa va fi. Menţine‑te 
sănătos prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Efeseni 2:11‑22 & Isaia 45

Romani 1:1‑17 & Psalmii 32‑34

Psalmul 107:17‑20; Matei 8:16; Psalmul 34:12‑13



Versetul de mai sus arată un adevăr profund şi 
foarte actual despre noua creaţie: este moartă faţă 

de păcat şi vie pentru Dumnezeu! Aceasta este perspecti va 
pe care trebuie să o ai asupra vieţii de creşti n; trebuie să te 
consideri mort faţă de păcat şi viu pentru Dumnezeu. A fi  
„viu pentru Dumnezeu” înseamnă a fi  trezit la realitatea şi la 
tărâmul în care trăieşte El, a fi  în părtăşie conşti entă cu El.

În Efeseni 2:1 Biblia spune: „Voi eraţi morţi în greşelile şi 
în păcatele voastre.” Atunci când Isus a murit, ai murit şi tu în 
El; iar atunci când El a înviat, ai fost adus şi tu la viaţă împreună 
cu El. În Coloseni 2:13‑14 este scris: „Pe voi, care eraţi morţi 
în greşelile voastre şi în fi rea voastră pământească netăiată 
împrejur, Dumnezeu v‑a adus la viaţă împreună cu El, după 
ce ne‑a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile 
Lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l‑a 
nimicit, pironindu‑l pe cruce.”

Este pur şi simplu uimitor! Înainte să fi i înviat împreună 
cu Cristos, păcatele tale şi poruncile care erau împotriva ta au 
fost ţintuite pe cruce. Cu alte cuvinte, atât păcatele tale cât şi 
ceea ce le clasa drept păcate au fost toate pironite pe cruce.

În 1 Corinteni 15:56 Biblia ne arată că puterea 
păcatului stă în Lege; cu toate acestea, Isus a abolit Legea 
(Efeseni 2:15, versiunea Fidela), adică exact lucrul care 

MORT FAŢĂ DE PĂCAT, VIU 
PENTRU DUMNEZEU

26 DUMINICĂ

Tot aşa şi voi înşivă, socoti ţi‑vă morţi 
faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, 

în Isus Cristos, Domnul nostru                            
(Romani 6:11).
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Sunt viu pentru Dumnezeu, trezit la realităţile Împărăţiei 
Lui! El este real pentru mine, în mine şi prin mine! Aud 
şi cunosc vocea Lui; Îi cunosc gândurile, voia şi umblu în 
destinul Lui divin pregătit pentru mine. Aleluia!

dădea putere păcatului. El ţi‑a dat victorie asupra păcatului, 
a morţii şi a mormântului. Priveşte‑te pe tine însuţi în 
lumina acestui adevăr.

Cuvântul lui Dumnezeu este Lumină şi este şi o 
oglindă care îţi arată cine eşti cu adevărat: „Noi toţi privim 
cu faţa descoperită, ca într‑o oglindă, slava Domnului, şi 
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, 
prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Acum, Cuvântul 
lui Dumnezeu spune în versetul tematic că eşti mort faţă 
de păcat şi viu pentru Dumnezeu; pe măsură ce contempli 
această realitate în Cuvântul Lui, eşti transformat în acest 
adevăr – în aceeaşi imagine pe care o vezi în oglindă.

Imaginea din oglindă este aceea a unui om mort faţă 
de păcat, dar viu pentru Dumnezeu şi pentru neprihănirea 
Lui. Răspunsul tău ar trebui să fie: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu! Sunt mort faţă de păcat şi viu pentru Dumnezeu. 
Sunt viu pentru tărâmul în care trăieşte El.” Umblă în această 
realitate. Aleluia!

Efeseni 3:1‑12 & Isaia 46

Romani 1:18‑32 & Psalmii 35‑37

Romani 6:7‑11; Efeseni 2:1‑6



Versetul temati c este unul dintre cele mai 
uimitoare din tot capitolul 6 din Romani, 

datorită implicaţiilor sale. Nu spune „întrucât şti m că Isus 
cel înviat din morţi nu mai moare...”; ci spune „Întrucât 
şti m că Cristosul cel înviat din morţi nu mai moare...” 
Întrebarea este, Cine este Cristos?

Cristos este Isus şi Trupul Său – Biserica! Isus este 
Capul, iar Biserica este Trupul Său! Capul şi Trupul Îl 
formează pe Cristos. Atunci când este personalizat, este 
numit „Isus.” În anumite cazuri, I se atribuie ti tulatura 
„Isus Cristos,” sau „Cristos Isus.” Dar de fi ecare dată când 
studiezi Noul Testament şi vezi scris „Cristos,” în afară de 
cazul în care contextul spune altceva, este vorba despre 
Isus şi Biserica Sa, Trupul Său.

Dacă moartea nu mai are putere asupra Capului, 
nu mai are putere nici asupra mâinii, a picioarelor sau a 
oricărei alte părţi a trupului. Versetul 10 spune: „Fiindcă 
prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat 
o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o 
trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.” Ce verset! Trebuie 
să citeşti  acest verset şi să declari: „Am înviat din morţi!” 
Conşti enti zează acest lucru!

STĂPÂNIRE ASUPRA MORŢII
27 LUNI

Întrucât şti m că Cristosul înviat din 
morţi, nu mai moare: moartea nu 
mai are nici o stăpânire asupra Lui                             

(Romani 6:9).
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Am fost crucificat cu Cristos şi trăiesc; dar nu mai trăiesc 
eu, ci Cristos trăieşte în mine; şi viaţa pe care o trăiesc 
acum în trup, o trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu! 
Sunt liber faţă de păcat şi de moarte. Sunt părtaş la natura 
Lui divină! Glorie lui Dumnezeu!

Moartea nu mai are putere asupra ta pentru că, 
prin Isus Cristos, tu ai viaţă veşnică; ai fost adus în viaţă 
şi în nemurire (2 Timotei 1:10). De aceea, fii fără frică, 
pentru că moartea a fost paralizată, înfrântă de Isus. 
Biblia spune: „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi 
sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă 
părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să îl nimicească 
pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să 
îi izbăvească pe toţi aceia care prin frica morţii erau 
supuşi robiei toată viaţa lor” (Evrei 2:14‑15).

Atunci când Isus a înfrânt moartea, noi eram în 
El. Împreună cu El, am triumfat şi noi asupra morţii şi 
asupra mormântului. Nu este de mirare că Biblia spune: 
„... Moartea este înghiţită în victorie. Moarte, unde 
este boldul tău? Mormântule, unde este victoria ta?” (1 
Corinteni 15:54‑55, versiunea Fidela).

Efeseni 3:13‑21 & Isaia 47

Romani 2 & Psalmii 38‑41

1 Corinteni 15:55‑57; Romani 8:1‑2; Ioan 5:24



Lui Pavel i‑a fost greu să comunice adevărul din 
versetul temati c din cauza limitărilor de limbaj. 

El a spus în versetul următor: „Vorbesc omeneşte din 
pricina neputi nţei fi rii voastre pământeşti ...” (Romani 
6:19). Versiunea BVA redă acest verset astf el: „Am decis 
să folosesc un limbaj simbolic, pentru a vă facilita astf el 
înţelegerea lucrurilor pe care vreau să vi le comunic...” 
(Romani 6:19, versiunea BVA). El a fost nevoit să aducă 
discuţia la un nivel monden cu care ei să se poată 
identi fi ca.

Realitatea este că noua creaţie nu a fost „eliberată” 
de păcat; ci a fost născută liberă faţă de păcat; există o 
diferenţă între cele două. A fi  născut liber faţă de păcat 
înseamnă că ai fost născut fără păcat. Este uşor să 
înţelegi acest lucru atunci când realizezi că noua creaţie 
este rezultatul învierii (nu al morţii) lui Isus Cristos. Viaţa 
ta nouă a început cu învierea lui Isus Cristos: „Noi deci, 
prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună 
cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi, 
prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă” 
(Romani 6:4).

În 2 Corinteni 5:17 Biblia spune: „Căci, dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă.” Adică o rasă nouă 
sau un nou ti p de om, născut în neprihănire, fără vreun 

NĂSCUT FĂRĂ PĂCAT
28 MARŢI

Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de 
sub păcat, v‑aţi făcut robi ai neprihănirii 

(Romani 6:18).
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Sunt o făptură nouă, un nou tip de om; cele vechi s‑au 
dus şi toate lucrurile s‑au făcut noi. Umblu în neprihănire 
şi produc roadele şi faptele neprihănirii. Glorie lui 
Dumnezeu!

trecut de păcat de care să fie eliberat. În creştinism, noi 
nu suntem eliberaţi, suntem născuţi liberi! Aceasta este 
realitatea pentru cel născut din nou. Tu eşti fără păcat. 
Nu este de mirare că în Romani 6:14 Biblia spune: „Căci 
păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră...”

Conceptul păcatului nu poate fi înţeles corect până 
nu înţelegi bine doctrina neprihănirii. Astfel, atunci când 
Biblia spune „Căci atunci când eraţi robi ai păcatului, 
eraţi slobozi faţă de neprihănire” (Romani 6:20), 
expresia „slobozi faţă de neprihănire” înseamnă „fără 
neprihănire.” Cu alte cuvinte, erai sclav al păcatului şi nu 
puteai practica neprihănirea.

Însă acum că eşti născut din nou, trăieşti exact 
opusul; poţi să practici neprihănirea şi să aduci roadele 
neprihănirii pentru că aceasta este natura ta în Isus 
Cristos. Aleluia!

Efeseni 4:1‑10 & Isaia 48

Romani 3 & Psalmii 42‑44

2 Corinteni 5:17; Romani 6:4‑7



 
 Maratonul Global de Rugăciune de un an 
Pray‑a‑Thon este în plină desfăşurare. Acest maraton 
nonstop de rugăciune a început luni 6 ianuarie 2020 şi 
va conti nua tot anul până pe 6 ianuarie 2021!

 Implică‑te cu toată inima în această glorioasă 
oportunitate de a‑ţi împli slujba preoţească în calitate 
de creşti n, mai ales în aceste vremuri ale sfârşitului. 
Poţi parti cipa astf el: 

 ‑ Rezervă‑ţi cel puţin 15 minute în fi ecare zi a 
săptămânii pentru a te alătura rugăciunilor globale.
 ‑ Parti cipă la ti mpul stabilit de rugăciune de la 
orele 12:00 şi 22:00 (ora locală/GMT) din zilele de luni, 
miercuri şi vineri.

 Pentru a urmări transmisiunea live pe internet a 
Maratonului Global Pray‑A‑Thon, te rugăm să urmăreşti  
super user‑ul „Pastor Chris Live” de pe platf orma de 
socializare KingsChat.

MARATONUL GLOBAL DE          
RUGĂCIUNE DE UN AN

PRAY-A-THON
Împlinește-ţi slujba preoţească participând 
Împlinește-ţi slujba preoţească participând 
Împlinește-ţi slujba preoţească participând 

6 ianuarie 2020 – 6 ianuarie 2021
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Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice 
cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi 

plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru, prin Isus Cristos, Domnul nostru, să 
fi e slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi 
vecii, şi acum şi în veci. Amin (Iuda 1:24‑25).

Versetul temati c este atât de reconfortant! Domnul 
poate să te păzească de orice cădere şi să te facă să te 
înfăţişezi fără prihană şi plin de bucurie înaintea slavei 
Sale. Aceasta face parte din lucrarea Sa în viaţa ta. Slavă 
Numelui Său! Dacă scria doar: „El te ridică de fi ecare dată 
când cazi” şi aşa era minunat. Dar slujba Lui nu este să te 
ridice de fi ecare dată când cazi, ci să te păzească să nu 
cazi!

Unii cred că noi, în calitate de creşti ni, cădem şi 
apoi ne ridicăm, dar Biblia nu spune aceasta. Nu crede 
în căderi. Acceptă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în loc 
să accepţi experienţa ta sau a altora ca fi ind adevărul. 

EL POATE SĂ TE                                   
PĂZEASCĂ DE CĂDERE

29 MIERCURI

Iar a Aceluia, care poate să vă păzească 
de orice cădere, şi să vă facă să vă 
înfăţişaţi fără prihană şi plini de 

bucurie înaintea slavei Sale, singurului 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin 

Isus Cristos, Domnul nostru, să fi e slavă, 
măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte 

de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin            
(Iuda 1:24‑25).
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Viaţa mea merge doar înainte şi în sus; fără suişuri şi 
coborâşuri, pentru că în Cristos sunt întotdeauna sus! El 
mă susţine cu dreapta Lui biruitoare ca să nu cad niciodată. 
Cărarea mea este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire 
merge mereu crescând până la miezul zilei. Aleluia!

Slava şi puterea stau în acceptarea şi trăirea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Ori de câte ori afirmi Cuvântul Său, acesta 
produce în tine ceea ce spune. De aceea, în loc să ai o 
mentalitate de suişuri şi coborâşuri, declară cât mai des: 
„Domnul mă poate păzi de orice cădere, de aceea, nici 
unul dintre paşii mei nu va aluneca. Eu stau în picioare tot 
timpul, consecvent şi neclintit, prosperând întotdeauna 
în lucrarea Domnului. Slavă lui Dumnezeu!”

Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, declară cu 
îndrăzneală: „Viaţa mea merge doar înainte şi în sus; 
eu rămân ferm în credinţă; nimic nu mă zdruncină; sunt 
înrădăcinat în Cristos, Stânca mea Tare, iar El nu mă 
lasă să cad niciodată!” Aceasta să îţi fie înţelegerea şi 
contemplarea Persoanei şi lucrării lui Cristos, iar lucrarea 
Sa în viaţa ta se va împlini. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Efeseni 4:11‑16 & Isaia 49

Romani 4 & Psalmii 45‑48

Proverbe 4:18; 2 Petru 1:8‑10; Iuda 1:24‑25



A predica Evanghelia nu este ceva ce alegi sau 
nu să faci; este chemarea ta. Câşti garea de 

sufl ete este responsabilitatea ta primordială pe pământ.
În 2 Corinteni 5:18 Biblia spune că Dumnezeu ne‑a 

împăcat cu El Însuşi prin Isus Cristos şi ne‑a încredinţat 
slujba împăcării. Dedicarea ta faţă de Dumnezeu trebuie 
să se refl ecte în pasiunea ta de a câşti ga sufl ete. Fii 
pasionat de acest lucru. Pavel a spus: „Trebuie să predic 
Evanghelia, şi este vai de mine dacă nu o fac” (1 Corinteni 
9:16). Nu este vorba despre convenienţă aici; trebuie să 
vesteşti  Evanghelia. Este o responsabilitate de care vei da 
socoteală şi pentru care vei fi  răsplăti t de Domnul atunci 
când Îşi va judeca sfi nţii.

În 1 Corinteni 4:1‑2 Biblia spune: „Iată cum trebuie 
să fi m priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Cristos şi ca nişte 
ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere 
de la ispravnici, este ca fi ecare să fi e găsit credincios 
în lucrul încredinţat lui.” Fii credincios în a‑i ati nge şi 
pe alţii cu Evanghelia. Apostolii au trăit pentru această 
cauză. Mulţi au suferit persecuţii severe şi unii au fost 
ucişi pentru că au predicat Evanghelia.

CONTINUĂ SĂ INFLUENŢEZI 
LUMEA PRIN EVANGHELIE

30 JOI

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).
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Dragă Tată, Îţi mulţumesc că mi‑ai dat oportunitatea şi 
abilitatea să‑i influenţez pe cei din lumea mea cu Evanghelia. 
Mărturii de mântuire vor abunda şi astăzi, în toată lumea, pe 
măsură ce Evanghelia este predicată şi primită cu blândeţe. 
Îţi mulţumesc pentru binecuvântările Tale şi pentru proviziile 
Tale bogate în viaţa mea şi pentru curajul pe care mi l‑ai dat 
să predic Evanghelia cu putere, în Numele lui Isus. Amin.

De aceea, chiar dacă ai fost desconsiderat pentru 
că L‑ai predicat pe Cristos, continuă să faci acest lucru. 
Continuă să influenţezi lumea şi să ai un impact pozitiv 
asupra zonei tale de influenţă cu puterea lui Dumnezeu 
din Evanghelia Sa. Fii deosebit de pasionat de acest lucru 
pentru că timpul este scurt.

Efeseni 4:17‑24 & Isaia 50

Romani 5:1‑11 & Psalmii 49‑51

Matei 28:19‑20; 1 Corinteni 9:16‑17



Chiar dacă expresiile „puterea lui Dumnezeu” 
şi „slava lui Dumnezeu” sunt folosite uneori 

ca fi ind echivalente în Scripturi, ele nu se referă la exact 
acelaşi lucru. De exemplu, atunci când Dumnezeu i‑a 
cerut lui Moise să‑i vorbească stâncii, El voia ca slava Sa 
să se manifeste. Dar Moise a lovit stânca, iar acolo s‑a 
manifestat puterea lui Dumnezeu.

Cu toate acestea, din răspunsul pe care i l‑a dat 
Dumnezeu lui Moise, vedem că Lui nu I‑a plăcut lucrul 
acestea, pentru că l‑a mustrat pe Moise spunând: „Nu 
M‑ai cinsti t înaintea poporului” (Numeri 20:11‑12). 
Aşadar, iată care este ideea: slava este mai mare decât 
puterea, pentru că slava nu include doar puterea 
lui Dumnezeu, ci şi harul şi neprihănirea Lui. Slava 
lui Dumnezeu este de fapt un termen care include 
toată splendoarea şi neprihănirea Lui. El Îşi manifestă 
neprihănirea în slava Sa.

Puterea Sa este manifestată prin noi ca să 
împlinim scopurile Sale. Cu toate acestea, se poate face 
abuz de puterea Sa, după cum spune Pavel: „Care este 

PUTEREA, GLORIA ȘI 
NEPRIHĂNIREA LUI

31 VINERI

Dumnezeule, Tu eşti  Dumnezeul meu, 
pe Tine Te caut! Îmi însetează sufl etul 

după Tine, îmi tânjeşte trupul după 
Tine, într‑un pământ sec, uscat şi fără 

apă. Aşa Te privesc eu în locaşul cel 
sfânt, ca să‑Ţi văd puterea şi slava                                      

(Psalmul 63:1‑2).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Îţi mulţumesc, Doamne, că m‑ai făcut o lumină într‑o lume 
întunecată, iar lumina mea luminează peste tot. Influenţez 
lumea mea, nu doar cu puterea Ta, ci şi cu gloria Ta, cu 
neprihănirea Ta, cu înţelepciunea Ta şi cu dragostea Ta, 
astăzi şi întotdeauna, în Numele lui Isus. Amin. 

atunci răsplata mea? Este ca, predicând Evanghelia, 
să pot face Evanghelia lui Cristos fără cheltuială, ca să 
nu abuzez de puterea mea în Evanghelie” (1 Corinteni 
9:18, versiunea Fidela). Astfel, este posibil ca cineva să 
folosească greşit puterea lui Dumnezeu, dar nu poţi 
folosi niciodată greşit slava lui Dumnezeu.

Dumnezeu vrea întotdeauna să manifestăm slava 
Sa şi, pentru a face acest lucru, trebuie să umblăm atât 
în harul Lui, cât şi în neprihănirea Lui; acestea merg 
împreună.

Efeseni 4:25‑32 & Isaia 51

Romani 5:12‑21 & Psalmii 52‑55

Ioan 2:11; Matei 6:13b; 1 Petru 2:9



RUGĂCIUNE 
PENTRU  MÂNTUIRE

Credem ca ai fost binecuvântat de acest devoti onal.
Te invitam acum sa Îl faci pe Isus Cristos Domn al 
vieti i tale, rugându‑te astf el:

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

Felicitări! De acum eşti  copilul lui Dumnezeu. 
Pentru maimulte informaţii despre modalităţi 
prin care poţi să tedezvolţi în calitate de creşti n, 
te rugăm să ni te adresezi folosind informaţiile de 
contact de mai jos:

Tel: +44 (0)1708 556 604 Tel: + 27 113260971
       + 27 113260972

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

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

Tel: +1 647‑341‑9091
Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului 12‑22
www.bisericariulvietii.ro www.raul‑vietii.ro ;
Pentru consiliere, rugăciune şi comenzi
sunaţi la: Tel.: +40.31.432.7000

AFRICA DE SUD:

SUA:NIGERIA:

CANADA
ROMÂNIA:

MAREA BRITANIE:



DESPRE  AUTOR
Rev. Chris Oyakhilome, preşedintele 

corporaţiei Believers LoveWorld Inc., o misiune 
dinamică, multilaterală, cu extindere global, 
este autorul revistei Rapsodia Realităţilor, 
devoţionalul numărul 1 pe plan mondial şi 
al multor alte cărţi (peste 30). Este un dedicat 
slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu al cărui 
mesaj a adus realitatea vieţii divine în inima 
multora.

Milioane de oameni au fost binecuvântaţi 
prin emisiunea sa televizată „Atmosphere for 
Miracles” (Atmosfera pentru miracole, n.tr.), care 
aduce  prezenţa lui Dumnezeu chiar în casele 
oamenilor. Viziunea misiunii sale se extinde 
în lume prin programe creştine de calitate 
transmise cu ajutorul reţelelor de televiziune 
prin satelit LoveWorld.

La renumita Şcoală de Vindecare, 
manifestând lucrarea de vindecare a lui Isus 
Cristos prin darurile Duhului Sfânt, a ajutat 
mulţi oameni să primească vindecare.

De peste 30 de ani, Pastorul Chris îşi 
îndeplineşte cu deosebită pasiune însărcinarea 
divină de a atinge oamenii de pretutindeni cu 
prezenţa lui Dumnezeu prin misiuni, cruciade 
şi alte platforme care au ajutat milioane de 
semeni să experimenteze viaţa victorioasă, 
plină de semnifi  caţie şi de scop din Cuvântul 
lui Dumnezeu.
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Rapoarte
ALE SLAVEI

„Rapsodia schimbă inimi”

Am crescut într‑o familie de musulmani, aşa că nu aveam voie 
să merg la biserică. Am intrat în contact cu Rapsodia Realităţilor 
în adolescenţă şi m‑am născut din nou. De fiecare dată când 
vorbeam despre Isus, tatăl meu mă bătea până îmi lăsa răni pe 
corp. Într‑o zi, am primit călăuzirea de a împărtăşi un anumit 
articol din Rapsodia Realităţilor cu familia mea şi, spre slava lui 
Dumnezeu, toţi au ascultat cu răbdare. M‑am rugat pentru ei şi, 
spre marea mea surprindere, tatăl meu şi‑a predat viaţa lui Cristos. 
Rapsodia a schimbat inima tatălui meu! Slavă lui Dumnezeu! 

„Eliberat de depresie”

Sufeream de depresie cronică, iar viaţa mea spirituală era în 
declin. Într‑o zi, în timp ce mă uitam pe o pagină de‑a mea de 
pe o reţea de socializare, am dat peste un articol din Rapsodia 
Realităţilor postat de un prieten. L‑am citit şi m‑am decis să 
descarc tot numărul lunii respective. De atunci, viaţa mea a 
mers doar înainte şi în sus. Depresia a dispărut şi viaţa mea a 
devenit mai dulce. Slavă lui Dumnezeu! 

„Rapsodia oferă răspunsuri”

Viaţa era dificilă pentru mine şi pentru familia mea. Nu 
aveam loc de muncă şi abia ne descurcam cu mâncarea. 
Eu şi soţia mea am început să căutăm răspunsuri şi le‑am 
găsit în revista Rapsodia Realităţilor, pe care ne‑a dăruit‑o 
cineva. Am început să practicăm ce scria în devoţional. Nu 
după mult timp, am primit un loc de muncă bun şi multe alte 
binecuvântări. De atunci, am experimentat creştere în toate 
domeniile vieţii noastre. Slavă lui Dumnezeu! 

Z A; Nigeria

P E; Nigeria

M K; Kenya



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 
CĂRȚI DISPONIBILE DE LA EDITURA

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

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

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

Visit: www.rhapsodyofrealities.org

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

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   


