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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 2119 limbi, iar numărul acestora 

este în continuă creştere. Ediţia din 2020 reprezintă al 
20‑lea an sub tipar şi a fost special redactată pentru a 
intensifica dezvoltarea ta spirituală şi pentru a te poziţiona 
pentru un succes răsunător pe tot parcursul anului.
Realităţile 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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Isus Cristos este Calea, Adevărul şi Viaţa; şi 
nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Fii convins şi 

animat de acest adevăr şi predică‑l cu îndrăzneală. Nu‑ţi 
fi e teamă să fi i persecutat pentru proclamarea Numelui 
Său.

În 2 Timotei 3:12, Biblia spune: „De altf el, toţi 
cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Cristos Isus vor 
fi  prigoniţi.” Primii apostoli au fost bătuţi şi ameninţaţi 
ca nu cumva să mai proclame vreodată Numele lui Isus. 
Însă în loc să cedeze în faţa autorităţilor religioase şi 
guvernamentale lipsite de credinţă, ei L‑au predicat pe 
Cristos cu şi mai mult curaj, umplând întregul Ierusalim 
cu învăţătura lor (Faptele apostolilor 5:28).

În lumea de astăzi există duhuri anti cristi ce, care 
acţionează împotriva predicării Evangheliei, dar acestea 
nu sunt un factor decisiv, deoarece noi deja le‑am biruit. 
În 1 Ioan 4:4 Biblia spune: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu şi i‑aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este 
mai mare decât cel ce este în lume”.

Adoptă şi tu determinarea lui Pavel, căruia 
nimic nu i‑ar fi  putut afecta dragostea pentru Cristos 
şi pasiunea pentru Evanghelie. El a zis: „Şi acum, iată, 

VESTEȘTE CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU CU ÎNDRĂZNEALĂ

JOI

Ci voi veţi primi o putere, când Se va 
pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi 

fi  martori în Ierusalim, în toată Iudea, în 
Samaria, şi până la marginile pământului 

(Faptele apostolilor 1:8).
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RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău în inima mea 
care este ca un foc în oasele mele. Îmi împlinesc chemarea 
de purtător de adevăruri în lumea mea, rămânând ferm în 
credinţă şi fiind motivat să răspândesc neprihănirea Ta în 
jurul lumii, în Numele lui Isus. Amin.

mă duc la Ierusalim, împins de Duhul [Sfânt] şi obligat 
şi mânat de [convingerile din] duhul meu fără să ştiu 
ce mi se va întâmpla acolo – Numai Duhul Sfânt mă 
înştiinţează clar şi răspicat din cetate în cetate că mă 
aşteaptă închisoare şi suferinţă. Dar niciunul dintre 
aceste lucruri nu mă mişcă; nici nu ţin la viaţa mea, ca 
şi cum mi‑ar fi scumpă, ci vreau numai să‑mi sfârşesc 
cu bucurie calea şi slujba pe care am primit‑o de la 
[care mi‑a fost încredinţată de] Domnul Isus, ca să 
vestesc vestea bună (Evanghelia) harului lui Dumnezeu 
(favoarea Sa nemeritată, binecuvântarea Sa spirituală şi 
îndurarea Lui)” (Faptele apostolilor 20:22‑24, versiunea 
Amplificată). 

Fii animat de aceeaşi convingere! Această 
Evanghelie a slavei care ţi‑a fost încredinţată este 
mai valoroasă decât orice. Predic‑o cu îndrăzneală 
pretutindeni.

Tit 1:1‑16 & Ieremia 49

Efeseni 6:10‑24 & Isaia 31‑32

Proverbe 31:8‑9; Matei 10:32‑35



În creşti nism, crezi şi vorbeşti : „Însă fi indcă 
avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea 

ce este scris: «Am crezut, de aceea am vorbit!» şi noi 
credem şi de aceea vorbim” (2 Corinteni 4:13). Nu ai 
primit Cuvântul lui Dumnezeu ca să rămâi tăcut. Dacă nu 
răspunzi la Cuvântul Lui, acesta nu îţi va folosi la nimic.

A răspunde la Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă mai 
mult decât „a recita” ceea ce spune Dumnezeu; tu trebuie 
să spui ceva în învoire cu ceea ce a zis El. De exemplu, El 
a spus că puterea Lui divină ţi‑a dat tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia (2 Petru 1:3). Răspunsul tău ar trebui să fi e: „Nu 
există nicio lipsă sau nevoie în viaţa mea, deoarece toate 
lucrurile sunt ale mele! Prosper pretuti ndeni şi în toate 
lucrurile spre slava lui Dumnezeu!”

Declararea Cuvântului lui Dumnezeu este răspunsul 
tău la Cuvântul Său; iar răspunsul acesta este ceea ce îţi 
va schimba viaţa şi circumstanţele. De fi ecare dată când 
vorbeşte Dumnezeu, tot ceea ce spune El este încărcat 
cu putere. Cuvintele Lui nu sunt niciodată goale. Aşadar, 
ce ţi‑a zis Dumnezeu? Ce ai descoperit despre ti ne în 
Cuvântul Lui? Răspunde la Cuvântul Său.

RĂSPUNSUL TĂU                             
ACTIVEAZĂ PUTEREA

2 VINERI

… Căci El însuşi a zis: „Nicidecum n‑am 
să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” 

Aşa că putem zice plini de încredere: 
„Domnul este ajutorul meu, nu mă 

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



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvintele mele sunt impregnate cu energie divină, creând 
realităţi noi şi glorioase, transformând circumstanţele 
conform proviziilor lui Dumnezeu şi scopurilor Sale în Cristos. 
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru realitatea Cuvântului Tău 
pe care mă pot baza mereu în viaţa mea, în Numele lui Isus. 
Amin.

Chiar acum, rosteşte cuvinte care sunt în 
concordanţă cu proviziile divine ale lui Dumnezeu, cu 
planurile şi cu scopul Lui în Cristos. Afirmă că progresezi 
şi manifeşti slava lui Cristos pretutindeni. Declară că 
lucruri bune se întâmplă pentru tine, prin tine şi în jurul 
tău, deoarece eşti sămânţa lui Avraam. Activează puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa ta.

Tit 2:1‑15 & Ieremia 50

Filipeni 1:1‑30 & Isaia 33‑34

Romani 10:9‑10; Filimon 1:6



Valoarea pe care o ai în faţa lui Dumnezeu 
se regăseşte în preţul pe care El l‑a plătit 

pentru mântuirea ta, care este sângele scump al lui 
Isus Cristos. Acest fapt îţi arată cât de preţios eşti tu 
cu adevărat pentru El.

Să nu te laşi înşelat de vocile care îţi spun că 
nu eşti special sau de cei care te tratează ca şi cum 
nu însemni nimic. Faptul că ai fost răscumpărat 
cu sângele lui Isus spune totul; acesta defineşte 
adevărata ta valoare. Această conştientizare ar 
trebui să inspire îndrăzneală şi încredere de înalt 
nivel în duhul tău. Nimic nu este prea bun pentru 
tine. Valoarea ta echivalează cu tot ceea ce are cerul 
mai bun.

Meditează la acest adevăr! Gândeşte, vorbeşte 
şi trăieşte în calitate de comoară a lui Dumnezeu de 
inestimabilă valoare. Biblia spune că El Se bucură de 
tine cu cântări (Ţefania 3:17). Aceasta pentru că tu eşti 
slava şi neprihănirea Lui. Priveşte‑te în modul în care 
te vede El şi credinţa ta va fi mai eficientă. Aleluia!

VALOAREA TA ECHIVALEAZĂ CU TOT 
CEEA CE ARE CERUL MAI BUN

3 SÂMBĂTĂ

Căci şti ţi că nu cu lucruri pieritoare, cu 
argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi 

din felul deşert de vieţuire, pe care‑l 
moşteniserăţi de la părinţii voştri, 
ci cu sângele scump al lui Cristos, 
Mielul fără cusur şi fără prihană                                          

(1 Petru 1:18‑19).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Viaţa mea este pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că am fost creat 
pentru a‑I fi plăcut. Harul, frumuseţea şi excelenţa Lui se exprimă în 
şi prin mine. Eu manifest gloria şi înţelepciunea lui Cristos şi astăzi, în 
Numele lui Isus. Amin.

Tit 3:1‑15 & Ieremia 51

Filipeni 2:1‑18 & Isaia 35‑37

Iacov 1:18; Isaia 43:7; 1 Petru 2:9



În 2 Petru 3:9 Biblia ne spune că Dumnezeu nu 
vrea ca cineva să piară, ci vrea ca toţi oamenii 

să vină la pocăinţă. Iar El a demonstrat că este pe deplin 
angajat în împlinirea acestei dorinţe, trimiţându‑L pe 
Isus să moară pentru mântuirea tuturor oamenilor (Ioan 
3:16). Şi în cadrul angajamentului Său de a‑i salva pe cei 
pierduţi, Dumnezeu ne‑a chemat şi pe noi – sfi nţii Lui – 
alături de El şi ne‑a încredinţat „slujba împăcării.”

Isus a spus în Marcu 16:15: „... Duceţi‑vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Noi 
avem cea mai mare onoare pe pământ; oportunitatea de 
a predica Evanghelia. Dumnezeu ne‑a dat rarul privilegiu 
de a fi  partenerii Lui în schimbarea lumii; partenerii Lui în 
transformarea vieţii oamenilor.

Gândeşte‑te la faptul că Dumnezeu nu le‑a 
încredinţat îngerilor sarcina de mântuire a sufl etelor, ci 
mie şi ţie. Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu ne‑a 
fost încredinţată nouă (1 Timotei 1:11); împlineşte 
această însărcinare cu credincioşie. Vesteşte Evanghelia 
oriunde mergi; nu te opri până când cunoaşterea slavei lui 
Dumnezeu nu acoperă pământul precum apele acoperă 
adâncul mării (Habacuc 2:14).

O CHEMARE ÎNALTĂ
4 DUMINICĂ

Şi toate lucrurile acestea sunt de 
la Dumnezeu, care ne‑a împăcat 

cu El prin Isus Cristos, şi ne‑a 
încredinţat slujba împăcării                                                                      

(2 Corinteni 5:18).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Răspândirea Evangheliei până la marginile pământului 
reprezintă chemarea mea şi pasiunea mea în Isus Cristos. 
Sunt onorat şi binecuvântat că mi s‑a încredinţat Evanghelia 
slavei mântuirii lui Cristos, iar astăzi, mai mult ca niciodată, 
o proclam cu putere, propulsându‑i în mântuire pe mulţi, pe 
măsură ce ascultă şi cred. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

Faptul că după tot ceea ce a făcut Domnul, El ne‑a 
trimis pe noi ca mesageri ai Lui în jurul lumii reprezintă 
o mare onoare, un înalt privilegiu şi o minunată 
binecuvântare! Apoi, pentru a Se asigura că vom reuşi, El 
L‑a trimis pe Duhul Sfânt să fie cu noi şi în noi. Duhul Sfânt 
te abilitează să fii un slujitor al Evangheliei competent 
şi eficient (2 Corinteni 3:6). El îţi dă abilitatea de a fi un 
martor îndrăzneţ al învierii lui Cristos pentru a‑ţi împlini 
chemarea.

Filimon 1:1‑9 & Ieremia 52

Filipeni 2:19‑3:11 & Isaia 38‑39

2 Corinteni 6:1; 1 Corinteni 1:9; 2 Corinteni 3:5‑6



Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul 
Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine” (Ioan 

10:27). Mulţi se întreabă dacă este posibil să Îl auzi pe 
Dumnezeu vorbind într‑o lume în care există atât de 
multe voci. Cuvintele Domnului din Ioan 10:2‑5 clarifi că 
aceasta: „Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor. 
Portarul îi deschide şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă 
oile pe nume şi le scoate din staul. După ce şi‑a scos toate 
oile, merge înaintea lor, şi oile merg după el, pentru că 
îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de 
el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.ˮ

Cheia stă în înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Cu cât vei studia Cuvântul Său, cu atât vei cunoaşte şi 
vei disti nge vocea lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu 
şi Cuvântul Lui sunt una. El vorbeşte prin Cuvântul Lui. 
Tot ceea ce îţi spune Dumnezeu, fi ecare călăuzire sau 
îndrumare pe care o primeşti  de la El va fi  întotdeauna 
în concordanţă cu Cuvântul Lui. Prin meditarea asupra 
Cuvântului Său, vocea Lui devine tot mai clară pentru 
ti ne, cu toate zgomotele şi distragerile din jur.

Dacă până acum ţi s‑a părut difi cil să recunoşti  
vocea lui Dumnezeu, soluţia este simplă: petrece mai 
mult ti mp studiind Cuvântul Său! În Coloseni 3:16 Biblia 
spune: „Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în 

CUNOAȘTEREA VOCII LUI NU ESTE 
UN MISTER

5 LUNI

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu 
le cunosc, şi ele vin după Mine                          

(Ioan 10:27).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele 
mele şi o lumină pe cărarea mea. Duhul meu este abilitat 
să primească idei supranaturale, viziuni şi îndemnuri. Sunt 
sensibil şi pregătit să cunosc voia Ta desăvârşită pentru 
viaţa mea şi să păşesc în ea, în Numele lui Isus. Amin.

voi...” Iar în Proverbe 4:20‑21 (versiunea GBV) citim: 
„Fiul meu, ia aminte la cuvintele mele, pleacă‑ţi 
urechea la spusele mele! Să nu se depărteze de ochii 
tăi, păstrează‑le în adâncul inimii tale!” Dacă vei păstra 
Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, îl vei auzi în inimă, 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este vocea Lui (Geneza 
3:8).

În plus, roagă‑te deseori în Duhul Sfânt; roagă‑te în 
alte limbi. Aceasta va ajuta duhul tău să discearnă vocea, 
viziunea şi îndemnurile lui Dumnezeu.

Filimon 1:10‑25 & Plângerile lui Ieremia 1

Filipeni 3:12‑4:3 & Isaia 40‑41

1 Samuel 3:9‑10; Isaia 30:21



Porţiunea subliniată din versetul tematic, 
reprezentând cuvintele pe care i le‑a adresat 

Dumnezeu lui Avraam, ne aminteşte de ceea ce i‑a 
zis El mai târziu lui Aaron: „... Eu sunt moştenirea şi 
partea ta de moşie, în mijlocul copiilor lui Israel ” 
(Numeri 18:20). Înţelegem din Scriptură că Domnul 
le‑a împărţit moştenirea tuturor seminţiilor lui 
Israel, cu excepţia Leviţilor, cărora le‑a zis: „Eu sunt 
moştenirea voastră.”

Cât de bogat poţi fi când Dumnezeu este 
moştenirea ta? Cât de glorioasă poate fi viaţa ta? În 
Psalmul 24:1 Biblia spune: „Al Domnului este pământul 
cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc.” Din 
moment ce aceasta este adevărat, atunci pământul 
şi tot ce este pe el îţi aparţin ţie, pentru că tu eşti 
moştenitorul Lui. Pavel înţelege aceasta şi spune: 
„Toate lucrurile sunt ale voastre” (1 Corinteni 3:21).

Acum poţi înţelege de ce timpul tău de rugăciune 
nu ar mai trebui folosit pentru a‑I cere lui Dumnezeu 
ceva pentru tine. Ce I‑ai mai putea cere cuiva care deja 
ţi‑a dat totul, inclusiv pe Sine însuşi? Îl ai pe Cristos şi 

AI TOT CEEA CE                                           
ÎŢI TREBUIE

6 MARŢI

După aceste întâmplări, Cuvântul 
Domnului i‑a vorbit lui Avram 

într‑o vedenie, şi i‑a zis: „Avrame, 
nu te teme; Eu sunt scutul tău, 
şi răsplata ta cea foarte mare”                                            

(Geneza 15:1).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Cristos, care ne‑a binecuvântat cu toate binecuvântările 
duhovniceşti în locurile cereşti în Cristos. Am primit tot 
ce priveşte viaţa şi evlavia şi binecuvântez lumea mea cu 
Evanghelia şi cu bogăţiile nepătrunse ale lui Cristos pe 
care le port cu mine, în Numele lui Isus. Amin.

Cristos este totul. Acest adevăr ar trebui să‑ţi schimbe 
mentalitatea şi viaţa pentru totdeauna.

Ai nevoie de putere? Biblia spune că El este tăria 
ta! Prin urmare, mărturiseşte precum Psalmistul: „... 
Domnul este tăria vieţii mele” (Psalmul 27:1, versiunea 
GBV). Ai nevoie de înţelepciune? Biblia spune că Isus 
Cristos este înţelepciunea ta (1 Corinteni 1:30).

Ţi s‑a dat tot ceea ce priveşte viaţa şi evlavia; 
ai fost strămutat într‑o viaţă de slavă, de excelenţă şi 
de supraabundenţă. Nu este de mirare că Psalmistul a 
exclamat: „O moştenire plăcută mi‑a căzut la sorţi, o 
frumoasă moşie mi‑a fost dată” (Psalmul 16:6). Toate 
lucrurile sunt ale tale!

Evrei 1:1‑14 & Plângerile lui Ieremia 2

Filipeni 4:4‑23 & Isaia 42‑43

Psalm 23:1; Efeseni 1:2‑3; 2 Petru 1:3‑4



În calitate de creştin, pentru tine fiecare zi 
este o oportunitate de a‑ţi păstra credinţa şi 

de a‑ţi menţine mărturia cu privire la cine este Isus 
şi la ce înseamnă El pentru tine. Nimic nu ar trebui să 
îţi distragă atenţia de la Domnul; El este tot ceea ce 
contează. Declară‑ţi dragostea pentru El şi pasiunea 
pentru Evanghelie.

Unii permit ca mânia sau amărăciunea să le 
diminueze zelul şi eficienţa cu care le slujesc altora. În 
Evrei 12:15 Biblia spune: „Luaţi seama bine ca nimeni 
să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu 
cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să 
vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea.” Nu 
înceta să câştigi suflete şi nu te răci faţă de lucrurile lui 
Dumnezeu doar pentru că cineva te‑a ofensat.

Privilegiile slujbei pe care o avem în casa lui 
Dumnezeu sunt sacrosante; nu le desconsidera. Ţie 
ţi‑au fost date abilitatea şi harul de a conduce oamenii 
la Cristos, descoperindu‑le tainele Împărăţiei Lui; 
continuă să îţi împlineşti chemarea. La sfârşitul tuturor 
lucrurilor te aşteaptă o cunună de slavă pentru slujirea 
ta. 

Biblia spune că cei ce îi vor învăţa pe mulţi să 
umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în 

MENŢINE-ŢI PASIUNEA PENTRU 
EVANGHELIE

7 MIERCURI

Numai ţineţi cu tărie 
ce aveţi, până voi veni                                                            

(Apocalipsa 2:25).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Domnul este scutul şi tăria mea; inima mea se încrede în 
El şi sunt ajutat şi energizat. Sunt inspirat să împărtăşesc 
Cuvântul lui Dumnezeu şi să‑i conduc pe alţii la Cristos 
aducându‑i astfel la mântuire. Amin.

veci de veci (Daniel 12:3). Continuă să străluceşti cu o 
lumină tot mai mare, aducând mulţi oameni la Cristos. 
Aceasta să fie lucrarea şi prioritatea vieţii tale. 

Evrei 2:1‑9 & Plângerile lui Ieremia 3

Coloseni 1:1‑23 & Isaia 44‑45

1 Timotei 6:12; Romani 1:16‑17; Romani 12:11



 Campaniile de distribuire masivă ReachOut aduc 
Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa multor oameni simultan! Având 
mandatul de a atinge 5 miliarde de oameni cu Evanghelia anul 
acesta, partenerii răspândesc Cuvântul lui Dumnezeu prin 
distribuirea Rapsodiei Realităţilor.
 De asemenea, desfăşoară 20 de proiecte speciale care 
marchează celebrarea celui de‑al 20‑lea an de tipar. Acestea 
cuprind:
 
> Campanii de distribuire online 
> Campanii de distribuire prin multimedia
> Campanii de distribuire pe diferite limbi de traducere
> Campanii de distribuire pentru persoane cu dizabilităţi 
> Misiuni speciale în diferite continente, ţari şi regiuni
> Misiuni umanitare în diferite comunităţi 
> Proiecte de dezvoltare comunitară în diferite ţări... şi multe 
altele!!!
 Prin proiectul „Fiesta de 1 milion de campanii de 
distribuire a rapsodiei,” partenerii vor desfăşura misiune creştină 
personală sponsorizând şi distribuind cel puţin 100 de rapsodii, 
precum şi ucenicizarea celor câştigaţi la Cristos pentru ca şi ei, la 
rândul lor, să organizeze campanii de distribuire a devoţionalului.
 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

Realizează un impact                                                       
în viaţa multora

în acest trimestru !!
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Realizează un impact                                                       
în viaţa multora

în acest trimestru !!

N
O

T
E

NOTE
 

CAMPANIILE 
REACHOUT!



Când a umblat pe pământ, Domnul Isus a fost o 
uimire; un adevărat stăpân peste circumstanţe. 

Într‑o zi, minunându‑se de El, ucenicii au pus întrebarea 
pe care o citi m în versetul temati c. Aceasta a fost după ce 
El a potolit o furtună.

Cu o altă ocazie, ucenicii se afl au în largul mării, când 
dintr‑odată au văzut că cineva venea spre ei umblând pe 
mare; era Isus. Din nou, s‑au întrebat: „Ce fel de om este 
acesta de domină natura?” Gândeşte‑te la înălţarea Sa la 
cer. El pur şi simplu S‑a desprins de pământ şi S‑a făcut 
nevăzut în nori. 

Merită să‑L cunoşti  cu adevărat pe Isus. Până nu‑L 
cunoşti , nu‑ţi poţi pune încrederea în El cu adevărat şi nici 
nu te poţi cunoaşte pe ti ne însuţi. Un lucru extraordinar 
este acela că oricine crede în Isus primeşte aceeaşi viaţă 
pe care o are El. Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L‑au 
primit, adică celor ce cred în numele Lui, le‑a dat puterea 
să devină fi ii lui Dumnezeu, care au fost născuţi nu din 
sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din 
Dumnezeu” (Ioan 1:12‑13, versiunea Fidela).

Observă că în ulti ma parte a pasajului anterior 
scrie că eşti  născut din Dumnezeu; aceasta înseamnă că 
eşti  născut din acelaşi Cuvânt divin care S‑a făcut trup 
devenind Omul Isus Cristos. În 1 Petru 1:23 Biblia spune: 

SUNTEM OAMENI                                        
DE ACELAȘI TIP CA EL

8 JOI

… Ce fel de om este acesta, că până 
şi vântul şi marea ascultă de el?              
(Marcu 4:41, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt templul Dumnezeului cel viu, centrul Său mobil pe 
pământ din zilele noastre. În El am viaţa, mişcarea şi fiinţa. 
Cel care este mai mare locuieşte în mine; sunt plin de 
toată plinătatea Lui şi răspândesc adevărurile Împărăţiei 
Lui în orice loc. Amin.

„fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr‑o sămânţă care 
poate putrezi, ci dintr‑una care nu poate putrezi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în 
veac.” Iar în Iacov 1:18 este scris: „El, de bunăvoia Lui, 
ne‑a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 
pârgă a făpturilor Lui.”

Suntem oameni de acelaşi tip ca Isus, pentru că 
suntem rodul Cuvântului lui Dumnezeu. Nu este de mirare 
ca Ioan a spus: „Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea 
aceasta” (1 Ioan 4:17). În Isus locuieşte trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2:9). În El Dumnezeu 
umbla pe pământ în carne şi oase. Aceeaşi plinătate 
locuieşte şi în tine astăzi. Asemenea Lui eşti şi tu o casă vie 
şi mobilă a Dumnezeului cel Viu. Aleluia! 

Evrei 2:10‑18 & Plângerile lui Ieremia 4‑5

Coloseni 1:24‑2:5 & Isaia 46‑47

Faptele apostolilor 17:28; 2 Corinteni 6:16



Viaţa lui Isus pe pământ a fost o revărsare 
nesfârşită de binecuvântări, de victorii şi de 

manifestări ale vieţii divine. El era conştient de natura 
Sa divină, de uniunea Sa cu Tatăl şi vorbea răspicat 
despre acestea. În Ioan 8:42, El a spus: „n‑am venit de 
la Mine Însumi, ci El M‑a trimis.” Ca urmare a acestei 
conexiuni, El a spus: „Tot ce are Tatăl este al Meu” 
(Ioan 16:15).

Scopul lui Cristos pe pământ a fost să te aducă 
în părtăşie cu Tatăl. Biblia spune că părtăşia (uniunea) 
noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Cristos (1 
Ioan 1:3). Tu eşti un moştenitor al lui Dumnezeu şi 
un comoştenitor cu Cristos cel înviat (Romani 8:17). 
Prin urmare, tot ce are El este al tău. Poţi afirma cu 
îndrăzneală: „Tot ce are Tatăl este al meu...” Împărăţia 
lui Dumnezeu este a ta.

Biblia spune: „... Cristos în voi, nădejdea slavei” 
(Coloseni 1:27). De vreme ce Îl ai pe El, tu deţii tot 
ce are El. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Nu este de 
mirare că apostolul Pavel a spus: „Prin urmare, nimeni 
să nu se laude cu oameni...” Nu te ancora în conexiuni 
umane. Ci recunoaşte şi celebrează originea ta divină 
şi tot ceea ce uniunea ta cu Cristos ţi‑a oferit.

ESTE VORBA DESPRE ORIGINEA 
TA DIVINĂ

9 VINERI

Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, 
sunteţi „sămânţa” lui Avraam, 

moştenitori prin făgăduinţă                                                    
(Galateni 3:29).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt un moştenitor al lui Dumnezeu şi un comoştenitor 
cu Cristos! Celebrez originea mea divină şi binecuvântările 
extraordinare ale uniunii mele cu Domul. Pe cărarea mea 
sunt îngeri, oameni şi resurse care să mă ajute să îmi 
împlinesc destinul şi să trăiesc o viaţă victorioasă. Umblu 
în realitatea moştenirii mele în Cristos şi astăzi, în Numele 
lui Isus. Amin.

Evrei 3:1‑11 & Ezechiel 1‑2

Coloseni 2:6‑23 & Isaia 48‑49

Romani 8:17; Coloseni 1:12



Versetul temati c revelează faptul că în Isus 
Cristos nu există limite pentru puterea ta, 

pentru gloria ta şi pentru ceea ce poţi face cu Cuvântul lui 
Dumnezeu (rhema) în gura ta. Aminteşte‑ţi că în cartea 
Geneza, Biblia spune că pământul era pusti u şi gol. Dar 
în ti mp ce Duhul Sfânt îl survola într‑o stare de incubare, 
Dumnezeu a rosti t Cuvântul şi tot ceea ce a spus a venit 
în fi inţă. Această abilitate ne‑a dat‑o şi nouă; abilitatea 
de a chema în fi inţă orice ne dorim.

O cheie importantă aici este meditarea. Aşa cum 
Duhul Sfânt Se mişca deasupra apelor pregăti nd etapele 
creaţiei, când te confrunţi cu o situaţie pe care vrei să o 
schimbi, pune‑ţi ti mp deoparte să meditezi la Cuvântul 
lui Dumnezeu. În ti mpul acela, din duhul tău vor ţâşni 
cuvinte inspirate din Cuvântul lui Dumnezeu care vor 
produce schimbările pe care le aştepţi.

În Osea 14:2, Biblia spune: „Aduceţi cu voi 
cuvinte.” Ce vrei să se întâmple în viaţa ta? Biblia spune 
că nimic nu a fost făcut fără Cuvânt! Aşadar, ce vrei să 
faci? Nu te plânge cu privire la situaţie; nu te tângui de 
durere! Întrebarea este: ce vrei să vezi? Ce vrei să rezulte 
din acea situaţie precară? Biblia spune că Dumnezeu a 

CREEAZĂ CE VREI PRIN    
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

10 SÂMBĂTĂ

Prin credinţă înţelegem că au fost urzite 
lumile prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
aşa că lucrurile care sunt văzute nu 

au fost făcute din lucruri care se văd                      
(Evrei 11:3, versiunea Fidela).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Beneficiez de puterea creatoare a lui Dumnezeu în cuvintele 
mele ca să îmi aliniez viaţa glorioasă şi mediul înconjurător la 
voia desăvârşită a lui Dumnezeu pentru mine. Pe măsură ce 
rostesc cuvinte de binecuvântare privind viaţa mea, sănătatea 
mea, finanţele mele, rudele mele şi lucrarea mea, Duhul Sfânt 
le incubează şi le aduce în fiinţă. Umblu şi astăzi în binecuvântări 
şi în glorie tot mai mare, în Numele lui Isus. Amin.

poruncit ca lumina să strălucească din întuneric. Nu te 
focaliza asupra problemei; concentrează‑te asupra a 
ceea ce vrei şi adu în fiinţă lucrul dorit prin cuvintele tale, 
în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu spune: „Am cancer sau diabet”; nu este vorba 
despre „ce ai,” ci despre ceea ce vrei în locul cancerului 
sau al diabetului. La început a fost întuneric, dar 
Dumnezeu a chemat lumina în fiinţă. Ai fost creat după 
chipul şi asemănarea Lui, având abilitatea Sa în duhul tău 
şi Cuvântul Său în gura ta. Rosteşte şi creează ceea ce îţi 
doreşti, conform Scripturii. Aleluia!

Evrei 3:12‑19 & Ezechiel 3

Coloseni 3:1‑4:1 & Isaia 50‑51

2 Corinteni 4:13; Marcu 11:23



Fiind născut din nou şi primind Duhul Sfânt, 
devii una cu Domnul. El a venit să locuiască 

în ti ne şi S‑a unit cu duhul tău. Încă de la întemeierea 
lumii, scopul Lui a fost să Se unească inseparabil cu ti ne.

Dumnezeu este una cu Isus. Dumnezeu a fost 
şi este atât de unit cu Isus, încât, în Ioan 14, atunci 
când Filip L‑a rugat pe Isus: „Arată‑ni‑L pe Tatăl şi ne 
este de ajuns” (Ioan 14:8), El i‑a răspuns: „De atâta 
vreme sunt cu voi şi nu M‑ai cunoscut, Filipe? Cine 
M‑a văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). 
Apoi a adăugat: „… Credeţi‑Mă că Eu sunt în Tatăl şi 
Tatăl este în Mine” (Ioan 14:11).

Isus a vrut ca noi să înţelegem uniunea Lui cu 
Tatăl şi faptul că în aceeaşi uniune ne‑a adus şi pe noi. 
În 1 Ioan 1:3, Biblia spune: „… şi părtăşia (unitatea, 
uniunea) noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus 
Cristos.”

Înainte de a merge la cruce, Isus S‑a rugat 
pentru aceasta, referindu‑Se la toţi cei ce urmau să 
creadă în El: „… Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, 
Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în 
Noi...” (Ioan 17:21). El Şi‑a dorit să fim una cu El şi 
cu Tatăl, astfel încât lumea să nu ne poată despărţi 
niciodată de El. Şi rugăciunea Lui s‑a împlinit. Chiar şi 

UNIUNEA NOASTRĂ                                      
CU TATĂL

11 DUMINICĂ

Dar cine se lipeşte de Domnul, 
este un singur duh cu El                                                 

(1 Corinteni 6:17).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, ce mare onoare este să fiu în uniune inseparabilă 
cu Tine. Întotdeauna voi fi un învingător şi voi umbla în 
sincronizare cu voia Ta desăvârşită pentru mine, pentru 
că Tu mă ghidezi în toate lucrurile. Îţi mulţumesc pentru 
călăuzirea, pentru îndemnurile şi pentru binecuvântările 
pe care le primesc prin Duhul Sfânt, în Numele lui Isus. 
Amin.

îngerii sunt entuziasmaţi de această uniune minunată, 
deoarece acum, când ne privesc, Îl văd pe Isus! Acesta 
este creştinismul – Cristos în tine; Împărăţia Tatălui 
acţionând în tine. Aleluia!

În 1 Corinteni 1:9, Biblia spune: „Credincios este 
Dumnezeu, care v‑a chemat la părtăşia cu Fiul Său 
Isus Cristos, Domnul nostru.” Aceasta a fost dorinţa lui 
Dumnezeu dintotdeauna, însă a rămas o taină ascunsă 
mult timp după întemeierea lumii (Coloseni 1:26‑27). 
Dar binecuvântat să fie Dumnezeu! Domnul Isus ne‑a 
dat viaţa Sa pentru a face posibilă această unire. Acum, 
tot ce Îi aparţine Tatălui ne aparţine şi nouă, deoarece 
suntem una cu El. Tu eşti moştenitorul lui Dumnezeu şi 
împreună‑moştenitor cu Cristos. Aleluia!

Evrei 4:1‑16 & Ezechiel 4

Coloseni 4:2‑18 & Isaia 52‑53

Efeseni 5:30; Coloseni 1:18; Ioan 15:5



Valul de răutate, de ticăloşie şi de înşelăciune 
adus de Satan şi de cohortele lui de demoni 

în lumea de astăzi este ceva ce doar Biserica lui Isus 
Cristos poate anihila. Astăzi, noi suntem forţa care 
împiedică răspândirea răului pe pământ. În Numele 
lui Isus, avem autoritatea de a învinge aceste activităţi 
satanice. 

Prin rugăciune, putem aduce neprihănirea 
lui Dumnezeu în locurile conduse până acum de 
căpeteniile răului şi de forţele întunericului. Nu sta 
deoparte; ocupă‑ţi locul de preot‑împărat şi uneşte‑te 
cu Domnul pentru a împlini pe pământ voia Lui.

Citeşte cuvintele inspirate ale psalmistului despre 
chemarea noastră, despre onoarea care ne revine în 
calitate de sfinţi ai lui Dumnezeu: „Să salte de bucurie 
credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte 
de bucurie în aşternutul lor! Laudele lui Dumnezeu 
să fie în gura lor şi sabia cu două tăişuri, în mâna 
lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi să 
pedepsească popoarele; să‑i lege pe împăraţii lor cu 
lanţuri şi pe mai‑marii lor cu obezi de fier, ca să aducă 
la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta 

OCUPĂ-ŢI LOCUL DE                          
PREOT-ÎMPĂRAT

12 LUNI

Nu se va mai auzi vorbindu‑se de silnicie 
în ţara ta, nici de pusti ire şi prăpăd 
în ţinutul tău, ci vei numi zidurile 

tale, Mântuire, şi porţile tale, Laudă                 
(Isaia 60:18).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, îmi ocup poziţia de preot‑împărat ca să 
efectuez schimbări în toată lumea. Pun capăt uneltirilor 
şi acţiunilor diavolului şi declar că lumina Evangheliei 
străluceşte în mod glorios pe tot pământul, iar mulţi care 
până acum se aflau pe cărările distrugerii sunt strămutaţi 
din întuneric la lumină şi devin părtaşi harului, dragostei şi 
neprihănirii lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi‑L pe 
Domnul!” (Psalmul 149:5‑9).

Chiar acum, declară cu îndrăzneală că duhurile 
rele responsabile de revolta şi de răul din toate 
naţiunile lumii sunt detronate din locurile de influenţă, 
sunt tăiate în bucăţi şi acum slava lui Dumnezeu 
domneşte pe pământ. Ia‑ţi timp şi roagă‑te fierbinte 
în duh, declarând că nesăbuinţa tuturor celor care 
instigă sau finanţează planuri anticristice şi faptele lor 
rele sunt expuse şi zădărnicite.

În aceste zile din urmă, poporul lui Dumnezeu Îi va 
declara continuu neprihănirea şi lăuda cu îndrăzneală, 
conducând tot mai multe suflete la mântuire în Isus 
Cristos. Amin.

Evrei 5:1‑14 & Ezechiel 5‑6

1 Tesaloniceni 1:1‑2:16 & Isaia 54‑56

Apocalipsa 1:6; 1 Timotei 2:1‑3; Psalm 37:1‑2



Aşa cum niciun alt apostol nu ne‑a oferit revelaţia 
Bisericii ca Pavel, nimeni nu ne‑a oferit revelaţia 

Persoanei lui Isus – Cuvântul lui Dumnezeu întrupat – aşa 
cum a făcut‑o Ioan. El ne istoriseşte povestea Cuvântului 
încă de la începutul creaţiei. În Ioan 1:10‑14, Biblia 
spune: „El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, 
dar lumea nu L‑a cunoscut… Şi Cuvântul S‑a făcut trup 
şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului 
născut din Tatăl.” Aleluia! Cine era în lume dar lumea nu 
L‑a cunoscut?

Ai putea răspunde: „Isus!” Însă Ioan, care a scris 
aceste cuvinte, spune că este vorba despre Cuvânt. 
Citeşte din nou versetul 14; Biblia spune: „Şi Cuvântul 
S‑a făcut (a devenit) trup şi a locuit printre noi...” 
Ioan vorbeşte despre originea lui Isus. Dacă celelalte 
Evanghelii (scrise de Matei şi de Luca) încep consemnând 
genealogia pământească a lui Isus, Evanghelia lui Ioan Îi 
declară divinitatea, oferindu‑ne originea reală a omului 
Cristos Isus – cine este El cu adevărat.

ISUS – CUVÂNTUL LUI                  
DUMNEZEU ÎNTRUPAT

13 MARŢI

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era 
cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 

El era la început cu Dumnezeu. Toate 
lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic 

din ce a fost făcut, n‑a fost făcut fără El   
(Ioan 1:1‑3).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Domn Isus, Tu eşti Stânca veacurilor! 
Eşti singurul Dumnezeu adevărat! Cel prin care au fost 
făcute toate lucrurile. Cât de măreţ şi de glorios eşti! Eşti 
întruchiparea harului şi a adevărului; eşti Cuvântul vieţii, 
speranţa lumii, Pâinea vie din cer care le dă viaţă tuturor 
oamenilor din lume care cred în Tine. Binecuvântat să fie 
Numele Tău în veci!

Isus Cristos este Cuvântul lui Dumnezeu care a 
existat înainte de creaţie şi prin care au fost făcute toate 
lucrurile (Ioan 1:1‑3). Naşterea Lui a fost o minune, 
deoarece însuşi Cuvântul creator al lui Dumnezeu a 
fost înfăşat în scutece; „Cuvântul lui Dumnezeu” a 
ajuns să fie alături de oameni, umblând împreună cu 
aceştia! De aceea, în Matei 1:23, L‑au numit „Emanuel” 
(Dumnezeu este cu noi). Fiecare pas făcut de Isus a 
reprezentat Cuvântul lui Dumnezeu în mişcare; Cuvântul 
lui Dumnezeu personificat. 

 

Evrei 6:1‑10 & Ezechiel 7

1 Tesaloniceni 2:17‑3:13 & Isaia 57‑58

Ioan 1:1‑4; Ioan 1:10‑14



Când studiezi şi înţelegi ce spune Biblia 
despre Numele lui Isus, îţi întăreşti credinţa 

şi îţi schimbi atitudinea şi abordarea faţă de viaţă. În 
Filipeni 2:9‑10, Biblia spune: „De aceea şi Dumnezeu 
L‑a înălţat nespus de mult şi I‑a dat Numele care 
este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele 
lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, 
de pe pământ şi de sub pământ.”

În Numele Său, orice genunchi se pleacă, 
demonii tremură şi iadul se cutremură. Aleluia! 
El declară: „În numele Meu (cei care cred în El) vor 
scoate draci.” Nu trebuie niciodată să faci un efort 
prea mare pentru a alunga dracii. Ai nevoie doar de 
Numele lui Isus.

Diavolul se poate juca cu mintea ta, spunându‑ţi 
că nu eşti destul de „calificat” sau destul de „puternic” 
pentru a îl izgoni. Nu‑i accepta niciodată minciunile. 
Isus ţi‑a conferit această autoritate. În Luca 10:19, 
Cristos declară: „Iată că v‑am dat putere să călcaţi 
peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea 
vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.”

Ai tot ceea ce îţi trebuie pentru a alunga dracii 
– Numele lui Isus. Tot ceea ce există în lume şi dincolo 

NUMELE LUI DEŢINE                          
TOATĂ PUTEREA

14 MIERCURI

Iată semnele care îi vor însoţi pe 
cei ce vor crede: în Numele Meu vor 
scoate draci; vor vorbi în limbi noi                                 

(Marcu 16:17).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tot ceea este în această lume şi dincolo de ea se supune 
Numelui lui Isus. Îmi exercit autoritatea în El ca să ţin 
diavolul şi cohortele lui sub picioarele mele, în timp ce 
trăiesc o viaţă victorioasă şi domnesc peste circumstanţe, 
în Numele lui Isus. Amin.

de ea se supune Numelui Său. Trăieşte victorios şi 
stăpâneşte circumstanţele în Numele lui Isus.

Evrei 6:11‑20 & Ezechiel 8‑9

1 Tesaloniceni 4:1‑18 & Isaia 59‑60

Ioan 16:23‑24; Faptele apostolilor 3:1‑10 & 16



DE CAMPANII DE DISTRIBUIRE                                     
ONLINE A RAPSODIEI 

 Gloriosul impact al proiectului „Un milion de 
campanii de distribuire a Rapsodiei” a fost înălţat la 
cote şi mai mari prin noua fază „Fiesta de un milion de 
campanii de distribuire a Rapsodiei.”
În cadrul acestei fi este, impactul tău pentru Evanghelie 
va creşte în lumea ta, sponsorizând cel puţin o campanie 
de distribuire a Rapsodiei, accelerând astf el cursa în 
care ne‑am angajat de a ati nge 5 miliarde de sufl ete cu 
Evanghelia, aşa cum ne‑a îndemnat omul lui Dumnezeu. 
 
Cum poţi parti cipa:
     • Înregistrează‑te pe site‑ul ipartners.
rhapsodyofrealiti es.org
     • Antrenează în proiect cel puţin 10 persoane din 
lista ta de contacte. 
     • Înregistrează cel puţin 3 persoane care să 
sponsorizeze 1‑10 rapsodii.
     • Încurajează‑i să mai aducă şi alţi oameni în 
proiect.
 



DE CAMPANII DE DISTRIBUIRE                                     
ONLINE A RAPSODIEI 

N
O

T
E

NOTE



În 1 Ioan 4:8, Biblia spune că Dumnezeu 
este dragoste; dragostea este adevărata Sa 

natură –exprimă cine este El de fapt. Aşadar, când 
vorbim despre atributele dragostei, vorbim despre 
atributele lui Dumnezeu. Citeşte din nou versetul 
tematic din această perspectivă: „Dumnezeu este 
îndelung răbdător, este plin de bunătate: Dumnezeu 
nu pizmuieşte; Dumnezeu nu Se laudă, nu Se umflă de 
mândrie.” Aleluia!

Aminteşte‑ţi cum a trăit Isus când a umblat 
pe pământ! Era dragostea întruchipată. Faptele Lui 
erau fapte de dragoste. Cuvintele Lui erau cuvinte de 
dragoste. Era dragostea în persoană. Când Se afla în 
Galileea, Isus a împânzit străzile cu dragoste. Dragostea 
era în atmosferă şi s‑a împrăştiat pretutindeni. Dar 
despre tine, ce se poate spune? Biblia spune că eşti 
odrasla sau sămânţa lui Dumnezeu (1 Petru 1:23), ceea 
ce înseamnă că eşti o reproducere a iubirii divine.

Puii unui vultur sunt la rândul lor vulturi. Copiii 
unui om sunt la rândul lor oameni. Odraslele Dragostei 
(ale lui Dumnezeu) sunt, aşadar, dragoste! Prin 
urmare, dacă te cheamă Filip, de exemplu, ar trebui 

ODRASLA DRAGOSTEI
15 JOI

Dragostea este îndelung răbdătoare, 
este plină de bunătate: dragostea 

nu pizmuieşte; dragostea nu se 
laudă, nu se umfl ă de mândrie                                                

(1 Corinteni 13:4).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Radiez dragostea lui Dumnezeu în jurul meu! Relaţionez 
cu ceilalţi plin de smerenie, de blândeţe, de răbdare şi 
de har, manifestând din belşug frumuseţea şi gloriile 
cerului în lumea mea. Nu sunt invidios, nici lăudăros şi nici 
arogant, ci sunt înţelegător şi bun pentru că dragostea lui 
Dumnezeu a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt. 
Aleluia!

să spui: „Filip este îndelung răbdător, Filip este plin de 
bunătate, Filip nu se laudă şi nu se umflă de mândrie.” 
Slavă Domnului!

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cine suntem 
cu adevărat, ca într‑o oglindă. Când te uiţi în această 
oglindă, nu uita cum arăţi de fapt: răbdător, bun, 
tolerant, iubitor şi umil. Dacă aroganţa sau ura 
încearcă să îşi facă loc în sufletul tău, refuză‑le accesul 
şi declară cu tărie: „Nu sunt arogant. Sunt umil. Sunt 
plin de iubire aşa cum este Isus. Eu trăiesc în Numele 
Lui; aşadar, umblu şi mă comport asemenea Lui.”

Lăsă dragostea lui Cristos, care este legătura 
desăvârşirii (Coloseni 3:14), să îţi conducă inima 
întotdeauna. Exprimă natura de iubire a lui Dumnezeu 
din duhul tău şi radiază frumuseţea şi slava cerului în 
lumea ta. 

Evrei 7:1‑10 & Ezechiel 10‑11

1 Tesaloniceni 5:1‑28 & Isaia 61‑63

Efeseni 4:2; 1 Petru 4:8; 1 Corinteni 13:4‑8



În calitate de creşti ni, noi suntem diferiţi faţă de 
cei din Vechiul Testament. În Vechiul Testament, 

oamenii au fost chemaţi să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, 
în ti mp ce în Noul Testament, noi suntem practi canţi 
ai Cuvântului Său, împlinitori cu fapta (Iacov 1:23); noi 
suntem expresia Cuvântului lui Dumnezeu (2 Corinteni 
3:3); acesta este principiul oglinzii. Ideea lui Dumnezeu 
este că, dacă El îţi arată cine eşti , vei trăi în conformitate 
cu imaginea prezentată (2 Corinteni 3:18).

Aşadar, atunci când citeşti  un verset precum cel 
din Efeseni 4:25: „De aceea, lăsaţi‑vă de minciună: 
Fiecare dintre voi să‑i spună aproapelui său adevărul…” 
procedează întocmai şi renunţă la orice minciună. Oglinda 
te înfăţişează ca fi ind un om care lasă minciuna deoparte, 
aşadar acţionează în consecinţă. Nu este o poruncă. În 
Vechiul Testament „să nu minţi” era o poruncă, însă în 
Noul Testament, noi împlinim Cuvântul lui Dumnezeu şi 
umblăm în adevăr. În 1 Timotei 1:9, Biblia spune: „şti m 
că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit,” iar noi 
suntem neprihăniţii lui Dumnezeu (Romani 1:17).

Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu le‑a dat 
porunci oamenilor, în Noul Testament ne‑a dat chiar 

CUNOAȘTE-ŢI IDENTITATEA ȘI 
TRĂIEȘTE ÎN CONSECINŢĂ

16 VINERI

Ca să înfăţişeze înaintea Lui această 
Biserică, slăvită, fără pată fără 
zbârcitură sau altceva de felul 

acesta, ci sfântă şi fără prihană                                               
(Efeseni 5:27).



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. Sunt 
îndreptăţit şi fără pată înaintea Lui. Conştientizez natura 
de neprihănire din duhul meu; prin urmare, în fiecare zi, 
produc faptele neprihănirii, umblând în desăvârşirea şi în 
dragostea Tatălui. Amin.

natura Sa, viaţa Lui neprihănită, ca noi să putem trăi în 
neprihănire. Iată de ce, dacă ai făcut ceva care nu este 
în concordanţă cu natura neprihănirii tale, eşti tulburat 
înăuntrul tău. Poţi să discerni aceste lucruri în duhul tău, 
datorită luminii Lui din tine. Tocmai de aceea învăţăm 
despre neprihănire, pentru ca toţi credincioşii din 
poporul lui Dumnezeu să conştientizeze identitatea lor în 
Cristos şi să poată trăi în consecinţă.

Evrei 7:11‑28 & Ezechiel 12‑13

2 Tesaloniceni 1:1‑12 & Isaia 64‑66

Coloseni 1:20‑22; Iacov 1:22‑25



În creşti nism, noi nu judecăm după senti mentele 
noastre, ci urmăm Cuvântul lui Dumnezeu. Nu are 

nicio importanţă dacă „te simţi” aproape de Dumnezeu 
sau departe de El. Tu trăieşti  în El şi El trăieşte în ti ne. Cât 
ai putea să te mai apropii de cineva care locuieşte în ti ne?

Dumnezeu vrea ca tu să creşti  în cunoaşterea 
Cuvântului Său şi să umbli în lumina uniunii tale cu El. 
Dumnezeu vrea ca tu să trăieşti  bazându‑te pe ceea ce 
spune Cuvântul Lui despre ti ne şi nu pe senti mentele tale 
sau pe opiniile altora. Diavolul te poate minţi inducându‑ţi 
senti mentul că tot păcătos ai rămas şi după ce L‑ai primit pe 
Cristos, însă nu te lăsa înşelat. În ziua în care ţi‑ai dat inima 
lui Cristos, te‑ai născut din nou, duhul tău a fost recreat şi ai 
devenit neprihănirea lui Dumnezeu în El (2 Corinteni 5:21).

În 2 Corinteni 5:17, Biblia spune: „Căci, dacă este 
cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s‑au dus, 
iată că toate lucrurile s‑au făcut noi.” Dumnezeu a trebuit să 
îţi spună acest lucru deoarece mintea ta nu avea de unde să 
îl cunoască şi nici cum să îl deducă. Aceasta este cunoaştere 
revelatorie pentru duhul uman, prin Duhul Sfânt.

Indiferent de felul în care te „simţi,” El vrea ca tu să 
„vezi” şi să conşti enti zezi că acum te afl i în Cristos. Vechile 
obiceiuri s‑au dus; vechile frustrări şi lupte s‑au dus. Ai o 
viaţă nouă, plină de slavă şi de neprihănire. Aleluia!

URMEAZĂ CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU, NU SENTIMENTELE TALE

17 SÂMBĂTĂ

Deci, cei ce sunt pământeşti , 
nu pot să Îi placă lui Dumnezeu                               

(Romani 8:8).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Umblu prin credinţă şi nu prin percepţii senzoriale. 
Eu accept, declar şi trăiesc realităţile din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Eu sunt în Cristos şi Cristos este în mine. Îţi 
mulţumesc, Tată, pentru această părtăşie binecuvântată. 
Aleluia!

Evrei 8:1‑13 & Ezechiel 14‑15

2 Tesaloniceni 2:1‑17 & Ieremia 1‑2

Romani 8:7‑10; 2 Corinteni 5:7; Filipeni 3:3



Nimeni nu a vorbit vreodată asemenea lui 
Isus. Gândeşte‑te la cuvintele Lui îndrăzneţe 

din versetul temati c! El a spus: „Tot ce are Tatăl, este 
al Meu.” Frumuseţea acestui verset constă în faptul că 
Isus Cristos a exti ns acest acces şi pentru ti ne. În Romani 
8:17, Biblia spune că eşti  un moştenitor al lui Dumnezeu 
şi împreună‑moştenitor cu Cristos. Aleluia!

În 1 Corinteni 3:21, apostolul Pavel spune: „Nimeni 
să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile 
sunt ale voastre.” El merge şi mai departe în versetul 22 
şi declară că lumea este a ta. Cum poate cineva să şti e 
acest lucru şi să mai aibă vreo lipsă sau vreo dorinţă? 
Petru a înţeles acest aspect şi a declarat: „Dumnezeiasca 
Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia…” 
(2 Petru 1:3).

Dacă accepţi acest adevăr, meditând asupra sa 
şi trăind în consecinţă, nu te va mai inti mida nimic pe 
această lume, nicio circumstanţă, nico putere şi nico 
guvernare. Vei gândi doar la scară mare, deoarece vei 
conşti enti za că lumea îţi aparţine în Isus Cristos.

Interesant este faptul că El nu spune că lumea le 
aparţine celor care trăiesc în „cele mai bune” ţări ale 
lumii. Gândeşte‑te: unde S‑a născut Isus? Într‑o localitate 

TU DEŢII LUMEA
18 DUMINICĂ

Tot ce are Tatăl, este al Meu; 
de aceea am zis că va lua din ce 
este al Meu, şi vă va descoperi                                                        

(Ioan 16:15).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dumnezeiasca Lui putere mi‑a dăruit tot ce priveşte viaţa 
şi evlavia. Nu duc lipsă de nimic. Sunt sămânţa lui Avraam; 
prin urmare, lumea este a mea; toate lucrurile sunt ale 
mele, pentru că sunt un moştenitor al lui Dumnezeu şi un 
comoştenitor cu Cristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

foarte mică dintr‑o ţară foarte mică. Însă, din acea ţară 
mică, El a stăpânit lumea. În Ioan 16:33, Cristos le spune 
ucenicilor Săi: „... îndrăzniţi; Eu am biruit lumea.” El nu a 
fost limitat de locul Său natal de pe pământ sau de zona 
în care a trăit.

Succesul tău şi măreţia ta nu au nimic de‑a face 
cu ţara în care trăieşti sau cu locul unde te‑ai născut, 
cu identitatea părinţilor tăi sau cu serviciul pe care îl ai. 
Este vorba despre cine eşti tu în Cristos. Ca moştenitor 
al Dumnezeului Suveran, Biblia spune că toate lucrurile 
sunt ale tale; conştientizează acest lucru şi vei trăi în 
măreţie şi în abundenţă în fiecare zi.

Evrei 9:1‑10 & Ezechiel 16

2 Tesaloniceni 3:1‑18 & Ieremia 3‑4

1 Corinteni 3:21‑23; 2 Petru 1:3



Există încă mulţi oameni care nu au înţeles 
adevăratul creşti nism; prin urmare, ei încă Îl 

caută pe Dumnezeu. Cineva ar putea justi fi ca această 
căutare citându‑l pe Ieremia, care spune: „Mă veţi căuta, 
şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă 
voi lăsa să fi u găsit de voi, zice Domnul, şi îi voi aduce 
înapoi pe prinşii voştri de război...” (Ieremia 29:13‑14). 
Însă acest verset nu i se adresează creşti nului, deoarece, 
fi ind născut din nou, tu nu eşti  un prins de război. Ieremia 
se referea la Israel. Nu trăi o viaţă potrivită Vechiului 
Testament în vremea Noului Testament. Nu Îl mai căuta 
pe Dumnezeu! El locuieşte deja în ti ne.

În Coloseni 2:6 (versiunea NTR), Biblia spune 
că, după ce L‑am primit pe Domnul Isus Cristos, ar 
trebui să continuăm să trăim în El. Prin urmare, nu 
trebuie să Îl mai căutăm; noi deja Îl avem. Nu mai 
suntem pe drum căutându‑L, ci am ajuns la destinaţie, 
pentru că ne‑am născut din El, în prezenţa Lui. 

Creştinismul nu presupune să te străduieşti 
să pătrunzi tot mai mult în prezenţa lui Dumnezeu; 
Creştinismul înseamnă a purta prezenţa lui 
Dumnezeu în tine. Tu eşti cortul viu al mărturiei Sale. 

DESCOPERĂ-TE PE TINE ÎN EL
19 LUNI

Şi Isaia merge cu îndrăzneala până 
acolo că zice: „Am fost găsit de cei ce 
nu Mă căutau; M‑am făcut cunoscut 

celor ce nu întrebau de Mine”                                          
(Romani 10:20).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Tată scump, Îţi mulţumesc că tot ce îmi va trebui vreodată în 
viaţă se află deja în Cristos, iar Cristos este în mine şi a‑L avea pe 
Cristos înseamnă a avea totul. Îţi mulţumesc pentru privilegiul 
de a fi un membru al trupului Său, carne din carnea Lui şi os din 
oasele Lui! Cristos în mine este asigurarea mea pentru o viaţă 
de victorie continuă şi de succes nesfârşit. Aleluia!

Oriunde mergi, prezenţa lui Dumnezeu te însoţeşte! 
Tu eşti această „prezenţă.” Aleluia! Pavel spune că 
prin noi Domnul răspândeşte în orice loc mireasma 
cunoştinţei Lui (2 Corinteni 2:14). Oriunde ajungi tu, 
ajunge şi El, pentru că tu eşti una cu El.

În momentul în care realizezi acest lucru, 
căutarea ta se încheie. Din acel moment, închinarea 
ta se schimbă; viaţa ta de rugăciune se schimbă; 
viaţa ta de credinţă se schimbă; totul se schimbă! 
Vei descoperi că umbli în împlinire douăzeci şi patru 
de ore pe zi, în fiecare zi a vieţii tale, fiindu‑I plăcut 
în toate lucrurile. Binecuvântat să fie Numele Lui în 
veci!

Evrei 9:11‑28 & Ezechiel 17

1 Timotei 1:1‑20 & Ieremia 5‑6

1 Corinteni 6:17; Coloseni 1:27



Biblia spune că în Isus locuieşte trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2:9); ceea ce 

înseamnă că, oricine vrea să şti e cum arată Dumnezeu, 
trebuie să se uite la Isus. Isus i‑a spus lui Filip: „... cine M‑a 
văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl.” Isus este „înti părirea 
Fiinţei” Tatălui (Evrei 1:3), „imaginea exactă a naturii 
Sale” (Evrei 1:3, versiunea BVA).

Unii cred că în cer există trei tronuri: unul pentru 
Tatăl, unul pentru Isus (Fiul) şi unul pentru Duhul Sfânt; 
însă nu este aşa. Tatăl L‑a făcut cu bucurie pe Fiul Său, 
Isus, moştenitor al tuturor lucrurilor, inclusiv al tronului 
Său.

Astf el, în cer nu este decât un singur tron, iar 
Isus este Cel care stă pe acel tron. Atunci unde este 
Tatăl? El este în Isus! Biblia spune că Dumnezeu a vrut 
ca toată plinătatea Dumnezeirii să locuiască trupeşte în 
Isus, conform textelor din Coloseni 1:19 şi Coloseni 2:9. 
Aşadar, dacă L‑ai văzut pe Isus, L‑ai văzut pe Tatăl.

În Ioan 10:30, când El a spus: „Eu şi Tatăl una 
suntem, ” evreii au luat pietre ca să‑L ucidă; de ce? Pentru 

ISUS ESTE IMAGINEA EXACTĂ A 
LUI DUMNEZEU

20 MARŢI

„Doamne,” i‑a zis Filip, „arată‑ni‑L 
pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” Isus i‑a 
zis: „De atâta vreme sunt cu voi, şi 
nu M‑ai cunoscut, Filipe? Cine M‑a 

văzut pe Mine, L‑a văzut pe Tatăl. Cum 
zici tu dar: «Arată‑ni‑L pe Tatăl?»”                                

(Ioan 14:8‑9). 



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, Îţi dau toată gloria, toată onoarea şi toată 
măreţia. Eşti bucuria cerului şi luceafărul de dimineaţă! Eşti 
frumuseţea divinităţii şi reprezentarea exactă a Persoanei 
Tatălui. Mă închin înaintea Ta şi Te ador, Mântuitorule scump, 
fiindcă nimeni nu este ca Tine! Împărăţia Ta să stăpânească 
pe pământ şi să fie stabilită pe vecie în inimile tuturor 
oamenilor. Amin.

că spuneau că El S‑a făcut egal cu Dumnezeu: „... pentru 
o hulă şi pentru că Tu, care eşti om, Te faci Dumnezeu” 
(Ioan 10:33).

Evreii înţelegeau ce voia să spună Isus prin 
cuvintele: „Eu şi Tatăl una suntem.” Însă credeau că 
vorbele Sale sunt o blasfemie, pentru că nu ştiau Cine 
era El. Isus este imaginea perfectă a Dumnezeirii. El este 
expresia slavei lui Dumnezeu şi, prin moştenire, a obţinut 
cel mai minunat Nume din cer şi de pe pământ. În Filipeni 
2:9‑11 citim: „De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat nespus 
de mult şi I‑a dat Numele care este mai presus de orice 
nume, pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice 
genunchi al celor din ceruri, de pe pământ, şi de sub 
pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui 
Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.” El este 
Regele regilor şi Domnul domnilor. Aleluia!

Evrei 10:1‑18 & Ezechiel 18‑19

1 Timotei 2:1‑15 & Ieremia 7‑8

Evrei 1:1‑3; Coloseni 2:9



Atunci când declarăm că „Isus este Domnul,” 
aceasta înseamnă mult mai mult decât o 

simplă expresie religioasă; înseamnă că El este Cel care 
are autoritatea supremă. El este Domnul şi Stăpânul; 
El este Cel care trebuie venerat şi adorat! Aceasta este 
semnifi caţia faptului că este „Domn.”

Unii L‑au cunoscut pe Isus doar ca Mântuitor, dar El 
este mai mult decât Mântuitorul nostru. El este Cel care 
are întâietatea, care merită slujirea noastră şi ascultarea 
noastră. Trebuie să‑L cunoşti  pe Isus în această lumină şi 
să umbli conşti ent de acest lucru în fi ecare zi. În familie, 
în afaceri, în studii, la slujbă, în fi nanţe şi în tot ce are 
legătură cu viaţa ta, recunoaşte‑L pe El ca Domn! Cu alte 
cuvinte, dă‑I Lui întâietatea şi supremaţia.

Isus trebuie să aibă ulti mul cuvânt în tot ceea 
ce te priveşte. Ţine minte, El este Singurul Dumnezeu 
înţelept; de aceea, supune‑te supremaţiei voii Lui, 
îndrumărilor şi înţelepciunii Sale. Şi dacă încă nu te‑ai 

CUNOAȘTE-L CA DOMN
21 MIERCURI

De aceea şi Dumnezeu L‑a înălţat 
nespus de mult şi I‑a dat Numele care 
este mai presus de orice nume; pentru 
ca, în Numele lui Isus, să se plece orice 

genunchi al celor din ceruri, de pe pământ 
şi de sub pământ, şi orice limbă să 

mărturisească, spre slava lui Dumnezeu 
Tatăl, că Isus Cristos este Domnul                                    

(Filipeni 2:9‑11).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, Te recunosc ca Domn peste viaţa mea, 
ca Cel căruia Îi aparţin şi care are ultimul cuvânt în viaţa 
mea. Cred din toată inima şi declar cu gura mea că Tu eşti 
Domn peste tot ce există în cer, pe pământ şi sub pământ. 
Conştientizez şi astăzi revelaţia măreţiei şi a domniei Tale. 
Amin.

născut din nou, dacă încă nu L‑ai făcut pe Isus Domnul 
vieţii tale, rosteşte această rugăciune din toată inima 
ta: „O Doamne Dumnezeule, cred cu toată inima mea 
în Isus Cristos, Fiul Dumnezeului cel Viu. Cred că El a 
murit pentru mine şi că Dumnezeu L‑a înviat din morţi. 
Declar că Isus Cristos este Domnul vieţii mele. Prin El 
şi în Numele Lui, am viaţă veşnică. Îţi mulţumesc, 
Doamne, că mi‑ai mântuit sufletul! Acum sunt un copil 
al lui Dumnezeu. Aleluia!”

Evrei 10:19‑39 & Ezechiel 20

1 Timotei 3:1‑16 & Ieremia 9‑10

1 Timotei 6:15‑16; Faptele apostolilor 10:36



 Bucură‑te de apeluri video şi de video 
conferinţe fără stres cu noua aplicaţie de video 
conferinţe Kings Conference! Această aplicaţie de 
telefon mobil îţi oferă o experienţă completă de 
video şi de audio conferinţă. Din lungul şir de facilităţi 
de calitate, menţionăm:
 • Conversaţii private: discută în parti cular cu 
parti cipanţii
 • Partajare de ecran: partajează ecranul tău 
cu ceilalţi parti cipanţi
 • Prezentare video: poţi prezenta un material 
video în ti mpul unei conferinţe Live
 • Securizarea video conferinţei cu parolă: 
menţine securitatea video conferinţei adăugând o 
parolă
 • Mesagerie publică şi privată: întreţine 
conversaţii publice şi private în aceeaşi cameră de 
discuţii
 • Schimbare de video cameră: comută între 
video camerele telefonului 
 Pentru o experienţă de video conferinţă fără 
întreruperi, foloseşte aplicaţia de specialitate Kings 
Conference disponibilă pe platf ormele Google Play 
Store şi App Store.

KINGS
CONFERENCE

KINGSKINGS

Aplicaţia de video               
conferinţe 
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Isus li S‑a arătat ucenicilor Săi după ce a înviat din 
morţi. Însă unul dintre ei, Toma, nu era acolo; de 

aceea, el a pus la îndoială învierea lui Isus. Apoi, Isus li 
S‑a arătat ucenicilor din nou şi, de data aceasta, Toma 
era prezent, iar Isus a discutat cu el. I‑a spus: „Adu‑ţi 
degetul încoace şi uită‑te la mâinile Mele; şi adu‑ţi 
mâna şi pune‑o în coasta Mea; şi nu fi  necredincios, ci 
credincios” (Ioan 20:27). 

Toma, uimit, a exclamat: „Domnul meu şi 
Dumnezeul meu” (Ioan 20:28)! Atunci când Toma L‑a 
numit pe Isus Dumnezeu, Isus nu i‑a spus: „Nu, Toma, 
nu Mă numi Dumnezeu, mergi prea departe.” Nu. Ci El a 
acceptat acest lucru, pentru că Toma spunea un adevăr. 
Isus este Dumnezeu.

El este Dumnezeul care i‑a vorbit lui Moise în rugul 
aprins. El este Cel care l‑a chemat pe Avraam să iasă din 
Haran şi i‑a spus: „... Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. 
Umblă înaintea Mea şi fi i fără prihană” (Geneza 17:1). 
El este Cel care a stat înaintea lui Iosua şi i‑a spus: „... 
scoate‑ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care 
calci este un pământ sfânt” (Exod 3:5).

Isus este Dumnezeu în trup uman, dar oamenii nu 
au înţeles acest lucru. El este Adonai, Domnul Dumnezeu! 

ISUS ESTE DUMNEZEU 
22 JOI

Căci în El locuieşte trupeşte 
toată plinătatea Dumnezeirii                          

(Coloseni 2:9).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Doamne Isuse, Tu eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu! 
Tu eşti viaţa mea! Tu eşti totul pentru mine, eşti motivul 
pentru care trăiesc. Mă închin înaintea Ta pentru ceea 
ce eşti şi Îţi mulţumesc că mi Te‑ai revelat şi astăzi prin 
Cuvântul Tău. Amin.

El este Cel care i‑a spus lui Moise: „Eu M‑am descoperit lui 
Avraam, lui Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul Atotputernic 
(El‑Shaddai), dar cu Numele de „Domnul” (Iehova) nu 
M‑am făcut cunoscut lor”  (Exod 6:3, versiunea NTR). 
Iehova înseamnă Iahve („Eu sunt Cel ce sunt,” n.tr.). 
Acesta este motivul pentru care evreilor le‑a fost foarte 
greu să Îl accepte pe Isus Cristos, pentru că astfel erau 
nevoiţi să mărturisească faptul că El este Adonai, ceea ce 
este adevărat. Ei înţelegeau ce implică acest lucru.

Gândeşte‑te puţin: acel om aparent obişnuit din 
Galileea era de fapt Dumnezeul Atotputernic, care umbla 
pe străzile Israelului! Ei nu puteau accepta acest lucru. 
L‑au condamnat la moarte, iar El Şi‑a dat viaţa ca un miel 
pentru mântuirea lor. Biblia spune: „El era în lume şi 
lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L‑a cunoscut. 
A venit la ai Săi şi ai Săi nu L‑au primit” (Ioan 1:10‑11).

Apostolul Pavel ne spune în versetul tematic că în 
El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Atunci 
când Te uiţi la Isus, Te uiţi şi la Tatăl şi la Duhul Sfânt. El 
este întruparea deplină a Divinităţii.

Evrei 11:1‑16 & Ezechiel 21

1 Timotei 4:1‑16 & Ieremia 11‑12

Ioan 1:1‑3



Unii se întreabă dacă creşti nii care nu câşti gă 
sufl ete pentru Domnul vor ajunge în rai. 

Întrebarea lor se bazează pe pasajul din Ezechiel 33:2‑6 
(citeşte întregul text). În versetul 6, Domnul spune: „Dacă 
însă străjerul va vedea venind sabia şi nu va suna din 
trâmbiţă, şi dacă poporul nu va fi  înşti inţat, şi va veni 
sabia şi va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din 
pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna 
străjerului.”

Există trei motive pentru care trebuie să predici 
Evanghelia şi să câştigi suflete în calitate de creştin. 
În primul rând, trebuie să faci acest lucru datorită 
credinţei tale în Domnul Isus şi în Evanghelia Sa 
glorioasă. Al doilea motiv este dragostea ta pentru El 
şi nădejdea apropiatei Lui reveniri. Al treilea motiv 
este porunca pe care El ne‑a dat‑o, de a câştiga 
suflete. Aceste trei motive trebuie să te convingă să 
câştigi suflete.

Dacă nu câştigi suflete, atunci dragostea ta 
pentru Domnul poate fi pusă la îndoială. La fel şi 
speranţa pe care o ai de a ajunge în cer, precum 
şi ascultarea ta faţă de porunca Domnului. Aşadar, 
dacă nu eşti un câştigător de suflete, înseamnă că tu 
nu crezi cu adevărat în ce spune El, iar în cer nu este 

TREI MOTIVE IMPORTANTE 
PENTRU A CÂȘTIGA SUFLETE

23 VINERI

Duceţi‑vă în toată lumea, şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură                     

(Marcu 16:15).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, Îţi mulţumesc că m‑ai făcut un slujitor destoinic 
al Noului Testament, pentru a răspândi Evanghelia până la 
marginile pământului. Îmi împlinesc chemarea cu curaj, cu 
credinţă şi cu convingere. Lumina Evangheliei slavei Tale 
străluceşte prin mine şi astăzi, strămutându‑i pe oameni 
din întuneric în libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu, în 
Numele lui Isus. Amin.

loc pentru „necredincioşi,” cum nu este nici pentru 
ucigaşi, pentru idolatri, etc. În Apocalipsa 21:8 
Biblia spune: „Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, 
scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la 
idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care 
arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Dumnezeu a hotărât că trebuie câştigate suflete 
în Împărăţia Sa, şi ne‑a dat nouă responsabilitatea 
de a‑i localiza pe cei pierduţi din lume şi de a le 
vesti Evanghelia. De aceea, TREBUIE să ajungi la 
cei la care nu a ajuns nimeni şi să‑i aduci la Cristos; 
este responsabilitatea ta primordială şi solemnă în 
calitate de copil al lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel scrie despre acest lucru: „Că 
adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea 
cu Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor, 
şi ne‑a încredinţat nouă propovăduirea acestei 
împăcări. Noi dar, suntem trimişi şi împuterniciţi 
ai lui Cristos...” (2 Corinteni 5:19‑20). Dedică‑te cu 
totul Evangheliei şi răspândirii ei în toată lumea.

Evrei 11:17‑40 & Ezechiel 22

1 Timotei 5:1‑25 & Ieremia 13‑14

Romani 1:16; Matei 28:19‑20; 2 Corinteni 3:6



Răpirea Bisericii este mai aproape ca oricând. 
Noi suntem în ulti mele momente sau 

ulti mele „semne ale vremurilor” de dinaintea întoarcerii 
Domnului. Este foarte important să fi i gata pentru El. În 
1 Tesaloniceni 4:16‑17 Biblia spune că morţii „în Cristos” 
vor învia mai întâi, iar cei care vor fi  în viaţă vor fi  răpiţi 
împreună cu ei ca să‑L întâlnească pe Domnul în văzduh.

Întrebarea este: eşti  tu în Cristos? Dacă eşti , atunci 
faci parte dintre cei mulţi pe care Domnul vine să îi ridice 
la Sine. Dar dacă nu eşti , atunci trebuie să‑I predai Lui 
inima ta chiar acum, mărturisindu‑L pe El ca Domn peste 
viaţa ta. Biblia spune: „Tot aşa, Cristos, după ce S‑a adus 
jertf ă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se 
va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să 
aducă mântuirea celor ce‑L aşteaptă” (Evrei 9:28).

În Faptele apostolilor 1:9‑11 este consemnată 
înălţarea Sa la cer. În ti mp ce ucenicii stăteau şi se uitau 
uimiţi cum El levita spre cer, li s‑au arătat doi îngeri care 
le‑au spus: „... Acest Isus, care S‑a înălţat la cer din 
mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L‑aţi văzut 
mergând la cer” (Faptele apostolilor 1:11). Acesta este 
moti vul pentru care predicăm Evanghelia în toată lumea. 

MENŢINE RĂPIREA BISERICII               
ÎN ATENŢIA TA

24 SÂMBĂTĂ

Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, 
pentru ca atunci când Se va arăta El, să 
avem îndrăzneală, şi, la venirea Lui, să 

nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El            
(1 Ioan 2:28).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Sunt treaz şi alert în duh, sunt pasionat pentru fapte bune, fiind 
propulsat de iubirea Domnului, de Cuvântul Său şi de aşteptarea 
apropiatei Lui reveniri. Sunt deplin încredinţat că Evanghelia este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. 
Sunt hotărât să câştig suflete pentru Cristos. Şi astăzi, pe măsură 
această glorioasă Evanghelie este predicată în jurul lumii, mulţi 
sunt strămutaţi din împărăţia întunericului în libertatea slavei 
fiilor lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.

Întreaga lume trebuie să audă că răpirea Bisericii este 
iminentă; Domnul vine în curând.

În Ioan 14:3 El a spus: „... Mă voi întoarce şi vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” 
Apostolul Petru spune, referitor la ziua Domnului şi 
la evenimentele care vor vesti întoarcerea Sa: „Ziua 
Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile 
vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de 
mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel 
de oameni ar trebui să fiţi voi, printr‑o purtare sfântă şi 
evlavioasă” (2 Petru 3:10‑11).

Menţine răpirea Bisericii în atenţia ta. Trăieşte 
fiecare zi aşteptând venirea Domnului; poartă această 
conştientizare în inima ta întotdeauna. Umblă în dragoste. 
Umblă în neprihănire. Şi în timp ce te pregăteşti, ajută‑i 
şi pe cei din jurul tău să se pregătească învăţându‑i din 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Evrei 12:1‑13 & Ezechiel 23

1 Timotei 6:1‑21 & Ieremia 15‑16

Matei 24:14; Romani 13:11‑14



Creşti nismul este lucrarea exterioară a 
Cuvântului lui Dumnezeu dintr‑un om. În 

calitate de creşti n, tu eşti  în esenţă imaginea lui Cristos; 
fi ecare pas pe care îl faci trebuie să fi e expresia vieţii 
divine din ti ne. Aşa a trăit Isus când a umblat pe pământ. 
El era manifestarea lui Dumnezeu; expresia vieţii divine.

Tu eşti o întruchipare vie a lui Cristos în lumea 
din care faci parte, în familia ta, la locul de muncă, în 
comunitatea ta, în oraşul tău şi în ţara ta; în locul în 
care eşti, tu eşti reprezentarea lui Cristos pe care o văd 
cei din jur. De aceea, cuvintele şi acţiunile tale, viaţa pe 
care o trăieşti şi modul în care faci lucrurile trebuie să 
exprime natura lui Cristos din tine.

Atunci când oamenii se uită la tine, ei trebuie 
să vadă slava noii creaţii. Tu eşti un vas purtător de 
Dumnezeu; umblă în această conştientizare şi astăzi; 
acesta este visul lui Dumnezeu pentru viaţa ta. 
Adevăratul succes este ca Dumnezeu să Se manifeste 
şi să Se exprime în şi prin tine. Succesul se măsoară în 
cât de mult din personalitatea şi din caracterul Lui sunt 
revelate prin tine. De aceea, scopul tău trebuie să fie 
acela de a‑L arăta pe El întotdeauna.

DESCOPERĂ VIAŢA LUI CRISTOS 
DIN TINE

25 DUMINICĂ

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

Cristos trăieşte în mine şi Şi‑a stabilit reşedinţa în inima 
mea prin credinţă. Natura şi caracterul Lui sunt revelate 
prin mine. Gândurile, vorbele şi acţiunile mele sunt 
manifestarea perfecţiunii şi a neprihănirii Lui. Aleluia!

Tot ce faci trebuie să aibă o singură ţintă: 
manifestarea vieţii lui Cristos din tine; perfecţiunea şi 
neprihănirea Lui exprimate prin tine. Aleluia!

Evrei 12:14‑29 & Ezechiel 24

2 Timotei 1:1‑18 & Ieremia 17‑18

2 Corinteni 6:16; Romani 8:19



Noi avem o însărcinare divină de a duce 
Evanghelia până la marginile pământului. 

Isus a spus: „Duceţi‑vă în toată lumea şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). Apoi, în 
Luca 22:35, El le pune ucenicilor o întrebare foarte 
interesantă: „... «Când v‑am trimis fără pungă, fără 
traistă şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?» 
«De nimic», I‑au răspuns ei.” Vedem aici că, atunci când 
Dumnezeu îţi dă o însărcinare, El Se asigură că ai tot ce îţi 
trebuie ca să o îndeplineşti . Tot ce vrea Dumnezeu de la 
ti ne este dedicare faţă de însărcinarea pe care ţi‑a dat‑o. 
Câşti gătorul de sufl ete este sponsorizat de Dumnezeu. 
De aceea, hotărăşte‑te să nu existe nicio limită până la 
care să fi i dispus să mergi pentru a vesti  Evanghelia în 
toată lumea.

Din moment ce Dumnezeu este cu ti ne şi a făcut 
din trupul tău templul Său viu, Evanghelia nu va fi  
limitată. Aceasta este hotărârea nestrămutată pe care 

EL ÎI SUSŢINE PE                     
CÂȘTIGĂTORII DE SUFLETE

26 LUNI

Am socoti t de trebuinţă să vi‑l trimit 
pe Epafrodit, fratele şi tovarăşul 
meu de lucru şi de luptă, trimisul 
şi slujitorul vostru pentru nevoile 

mele... Căci pentru lucrul lui Cristos 
a fost el aproape de moarte şi şi‑a 

pus viaţa în joc, ca să împlinească ce 
lipsea slujbei voastre pentru mine                                               

(Filipeni 2:25‑30).



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 încredinţat Evanghelia şi că 
mi‑ai dat resursele, timpul, energia şi ideile pentru vestirea ei 
rapidă şi fără piedici în toată lumea. Prin mine, cunoştinţa lui 
Cristos se răspândeşte peste tot; lumina Evangheliei slavei lui 
Cristos dispersează întunericul din inimile celor necredincioşi, 
având impact asupra lor cu mesajul vieţii veşnice şi întemeindu‑i 
în neprihănire, în Numele lui Isus. Amin.

o vedem în apostolul Pavel şi care merită adoptată. El 
a spus: „Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine 
o pricină de laudă, căci trebuie s‑o vestesc; şi vai de 
mine, dacă nu vestesc Evanghelia” (1 Corinteni 9:16).

Unii oameni şi‑au dedicat timpul şi resursele 
pentru a se asigura că Evanghelia ajunge la fiecare 
naţiune din lume. Ei fac mari isprăvi în ce priveşte 
agenda lui Dumnezeu, suplinind şi lipsurile din slujirea 
altora. Ei donează masiv pentru avansarea Evangheliei; 
şi, cu cât dau mai mult, cu atât Domnul îndreaptă spre 
ei resurse pentru a putea realiza lucruri şi mai mari 
pentru El. El îţi va da tot ce îţi va trebui vreodată pentru 
a împlini scopul Său de a câştiga suflete.

Hotărăşte‑te ca prin tine Evanghelia să continue 
să se răspândească şi perseverează în această hotărâre 
până la răpirea Bisericii.

Evrei 13:1‑25 & Ezechiel 25‑26

2 Timotei 2:1‑26 & Ieremia 19‑22

Ioan 4:34; Proverbe 11:30; Marcu 6:7‑13



Imaginează‑ţi că ţi‑a fost încredinţat în custodie 
un mesaj – singurul mesaj care garantează 

mântuirea oamenilor şi care poate schimba lumea! 
Este vorba despre Evanghelia slavei binecuvântatului 
nostru Domn Isus Cristos, care ţi‑a fost încredinţată şi 
ţie (1 Timotei 1:11). Tu eşti administratorul tainelor 
lui Cristos şi trebuie să fii credincios (1 Corinteni 
4:1‑2).

Nu fi necredincios în a‑ţi împlini partea ta de 
lucrare în Evanghelie; nu o trata cu uşurătate. Poţi 
câştiga un suflet astăzi. Acestea sunt zilele din urmă; 
nu trăi cu speranţa că oamenii vor auzi pur şi simplu 
şi vor crede în Isus; nu! Tu trebuie să faci ceva pentru 
aceasta. Du mesajul tu însuţi. Fii tot mai pasionat de 
Evanghelie!

Evanghelia lui Cristos îi face pe păcătoşi 
neprihăniţi. Ea îi catapultează pe săraci din 
obscuritate, din penurie şi din mizerie într‑o viaţă de 
bunăstare, de slavă şi de excelenţă. Este puterea lui 
Dumnezeu de a mântui pe oricine care crede (Romani 
1:16). Dar oamenii nu pot auzi şi nu pot crede fără ca 
cineva să le vorbească.

ADMINISTRATORII MESAJULUI 
CARE FUNCŢIONEAZĂ

27 MARŢI

Dar cum Îl vor chema pe Acela în care 
n‑au crezut? Şi cum vor crede în Acela, 

despre care n‑au auzit? Şi cum vor 
auzi despre El fără propovăduitor?            

(Romani 10:14).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Binecuvântatule Tată, mă rog pentru toţi cei care vor auzi 
Evanghelia şi astăzi, ca mesajul să pătrundă în inimile lor, 
producând mântuire. Celebrez neprihănirea Ta şi puterea 
Ta glorioasă care se descoperă în toată lumea şi astăzi, 
prin propovăduirea Evangheliei, care face ca mulţi să fie 
aduşi din întuneric în lumina Ta glorioasă, în Numele lui 
Isus. Amin.

Bolnavii au nevoie să ştie că există un Mântuitor 
şi un Vindecător care le dă o viaţă nouă, o viaţă 
divină; superioară bolii. Acestea sunt veşti glorioase; 
dar tu eşti cel pe care El l‑a trimis să le predice, să le 
transmită tuturor.

A trăi fără Cristos înseamnă a trăi fără 
Dumnezeu; în condamnare. De aceea trebuie să 
fii înflăcărat în Duhul Sfânt, predicând Evanghelia 
(Romani 12:11). Ai fost trimis să le duci lumina 
Evangheliei tuturor celor care trăiesc în întuneric 
(Faptele apostolilor 13:47). De aceea, nu fi reţinut şi 
nu‑ţi cere scuze. Fii îndrăzneţ şi recunoaşte faptul că 
tu eşti administratorul şi purtătorul unui mesaj care 
funcţionează.

Iacov 1:1‑27 & Ezechiel 27

2 Timotei 3:1‑17 & Ieremia 23‑25

Faptele apostolilor 4:12; Romani 1:16; 2 Corinteni 5:19‑20



Adevăratul creşti nism este a trăi în Numele 
lui Isus. Chiar şi simplul gând este uimitor. În 

Coloseni 3:17 Biblia spune: „Şi orice faceţi, cu cuvântul 
sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus...”

A face toate lucrurile în Numele Lui înseamnă 
a trăi în Numele Lui. Aceasta este cheia vieţii 
supranaturale. Aceasta înseamnă să trăieşti pentru 
El, în autoritatea Lui. De aceea, înfrângerea, eşecul şi 
întunericul nu pot fi parte din viaţa ta. Viaţa înseamnă 
pentru tine doar slavă, doar înainte şi în sus, pentru 
că Numele lui Isus este chemat peste tine. Numele 
Său reprezintă autoritatea şi caracterul Lui.

Tatăl I‑a dat lui Isus un Nume mai presus de 
orice nume şi L‑a aşezat deasupra tuturor lucrurilor 
în beneficiul Bisericii. În Efeseni 1:22‑23 Biblia spune 
că Dumnezeu „... I‑a pus totul sub picioare şi L‑a dat 
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este 
trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în 
toţi.”

Biserica este trupul Său; şi din moment ce 
toate lucrurile au fost puse sub picioarele Lui, atunci 
şi diavolul este sub picioarele tale! Eşecul, boala, 
sărăcia şi moartea sunt toate sub picioarele tale. Tot 

TRĂIEȘTE ÎN                             
AUTORITATEA LUI

28 MIERCURI

Căci în El avem viaţa, mişcarea şi 
fi inţa, după cum au zis şi unii din poeţii 

voştri: „Suntem din neamul Lui...”                    
(Faptele apostolilor 17:28).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, mă bucur în Isus Cristos, ştiind că El este Domn 
peste toate. Sunt victorios şi domnesc peste circumstanţe 
pentru că trăiesc în Numele şi în autoritatea Lui. Aleluia!

ce cuprinde viaţa îţi este supus pentru că eşti aşezat 
împreună cu Cristos în locurile cereşti (Efeseni 2:6).

Dacă te afli într‑o situaţie complicată, declară: 
„În Numele Domnului Isus Cristos, decretez o 
schimbare!” Domină şi supune circumstanţele în 
Numele Lui. Tu ai autoritate în Numele Lui să respingi 
orice nu vine de la Dumnezeu şi să primeşti doar ceea 
ce este conform voii Sale desăvârşite pentru tine.

Iacov 2:1‑26 & Ezechiel 28

2 Timotei 4:1‑22 & Ieremia 26‑28

Filipeni 2:9‑11; Marcu 16:17‑18



 Qubators reprezintă o reţea specializată pentru 
creşti nii care sunt experţi I.T., ingineri de so� ware, 
dezvoltatori sau pasionaţi de I.T. şi care sunt interesaţi 
de dezvoltarea de noi inovaţii pentru răspândirea 
Evangheliei. Este un incubator pentru naşterea 
inovaţiilor tehnologice în diverse domenii, care să ajute 
la vesti rea Evangheliei în aceste zile din urmă.

CUM FUNCŢIONEAZĂ
Reţeaua oferă soluţii inspirate de Duhul Sfânt pentru a 
câşti ga lumea mai repede cu Evanghelia prin:
    • Maximizarea uti lizării tehnologiei existente
    • Încurajarea inovării de noi tehnologii
     • Dezvoltarea de soluţii şi de produse alternati ve faţă 
de cele existente, astf el încât Biserica să fi e avantajată

Vino şi tu în echipa Qubators înscriindu‑te pe site‑ul 
h� ps://qubators.org/ 

Elaborăm soluţii pentru          
răspândirea Evangheliei
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În Proverbe 6:2 Biblia spune: „Dacă eşti  legat 
prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti  prins de 

cuvintele gurii tale...” Acest verset explică situaţia 
precară în care se găsesc mulţi în ziua de astăzi. Au fost 
legaţi de cuvintele lor. Este foarte important să vorbeşti  
corect, în calitate de copil al lui Dumnezeu.

Atunci când vorbeşti drept, vei trăi drept, iar 
viaţa ta va fi bună. În Proverbe 18:20 Biblia spune: „Din 
rodul gurii îşi satură omul trupul, din venitul buzelor 
lui se satură.” Aici se face referire la cuvintele de 
înţelepciune care îţi ies din gură. Dacă de exemplu nu 
vrei să fii sărac, nu rosti cuvinte de sărăcie. Vorbeşte în 
conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu despre viaţa 
ta, despre finanţele tale, despre afacerea ta, despre 
sănătatea ta, etc.

În Proverbe 18:21 citim: „Moartea şi viaţa sunt în 
puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele.” 
Vei secera o recoltă de lucruri bune prin cuvintele tale. 
Cuvintele sunt lucruri; sunt o forţă creatoare. Viaţa pe 
care o duci astăzi este rodul cuvintelor tale de până 

VORBEȘTE DREPT ȘI VEI AVEA O 
VIAŢĂ EXTRAORDINARĂ

29 JOI

Să nu fi ţi iubitori de bani. Mulţumiţi‑vă 
cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum 

n‑am să te las, cu nici un chip nu te 
voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de 

încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu 
mă voi teme: ce mi‑ar putea face omul?” 

(Evrei 13:5‑6).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Cuvintele mele sunt puternice şi aduc în fiinţă victorii, 
creştere, promovări şi abundenţă pentru mine. Prin 
cuvintele mele sănătoase, creez o viaţă frumoasă, 
extraordinară, palpitantă, excelentă şi împlinitoare în 
Cristos, o viaţă glorioasă plină de bunăstare, de sănătate, 
de bucurie şi de pace. Umblu în gloria, în harul şi în 
neprihănirea lui Cristos, în Numele lui Isus. Amin.

acum. Biblia spune: „O limbă sănătoasă este un pom 
al vieţii...” (Proverbe 15:4, versiunea Fidela). Dacă 
vorbele tale sunt sănătoase, viaţa ta va fi perfectă, 
excelentă şi îi va inspira pe alţii.

În Proverbe 12:18 este scris: „... limba 
înţelepţilor aduce vindecare.” Menţine‑te în sănătate 
prin cuvintele tale. Rosteşte credinţă, succes şi 
creştere. În 1 Petru 3:10 Biblia spune: „Cine iubeşte 
viaţa şi vrea să vadă zile bune, să‑şi înfrâneze limba 
de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare.” Aceasta 
este o lege a Duhului Sfânt şi funcţionează indiferent 
dacă o crezi sau nu. Aşadar vorbeşte drept şi vei avea 
o viaţă extraordinară.

Iacov 3:1‑18 & Ezechiel 29

Tit 1‑2 & Ieremia 29‑30

Marcu 11:23; Matei 12:37



Biblia spune: „Prin care ne sunt dăruite cele mai 
mari şi preţioase promisiuni, ca prin acestea 

să deveniţi părtaşi naturii dumnezeieşti , aţi scăpat de 
putreziciunea care este în lume prin poft ă” (2 Petru 
1:4, versiunea Fidela). A fi  părtaşi naturii dumnezeieşti  
înseamnă că suntem asociaţii Dumnezeirii; suntem 
partenerii divinităţii. Dar aceasta nu este tot!

El nu ne‑a dat doar darul uimitor şi minunat de a avea 
şi noi parte de viaţa Lui, ci ne‑a făcut şi distribuitorii acestei 
vieţi. În Ioan 10:10, Domnul Isus a spus: „... Eu am venit ca 
oile să aibă viaţă, şi s‑o aibă din belşug.” El a venit să le dea 
viaţa veşnică celor care cred în El. De aceea El este descris în 
versetul temati c ca fi ind Duhul dătător de viaţă.

Acum, odată ce am fost născuţi din nou, suntem una 
cu El. El ne‑a făcut şi pe noi duhuri dătătoare de viaţă. La fel 
ca în cazul Lui, scopul vieţii tale este acela de a‑i aduce pe 
cei pierduţi în viaţa de neprihănire prin Evanghelie. În Ioan 
20:21, Isus a spus: „... Cum M‑a trimis pe Mine Tatăl, aşa 
vă trimit şi Eu pe voi.” Tu eşti  reprezentantul Lui pe pământ, 
ca să manifeşti  viaţa lui Dumnezeu în zona ta de infl uenţă.

Tu eşti  purtătorul adevărurilor veşnice. Atunci când 
apari tu, se manifestă viaţa. Atunci când tu îi ati ngi pe 
bolnavi şi pe cei suferinzi, viaţa din ti ne este transferată 

PĂRTAȘI ȘI DISTRIBUITORI                       
AI VIEŢII DIVINE

30 VINERI

De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a 
fost făcut un sufl et viu.” Al doilea Adam 

a fost făcut un duh dătător de viaţă                 
(1 Corinteni 15:45).



RUGĂCIUNE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

Dragă Tată, ce binecuvântare minunată este să fiu un purtător 
şi un distribuitor al vieţii Tale divine şi să‑i aduc pe cei pierduţi 
şi pe cei bolnavi în viaţa de neprihănire şi de bucurie prin 
Evanghelie. Dragostea Ta, puterea Ta, gloria Ta, compasiunea 
Ta şi harul Tău se exprimă prin mine şi astăzi, în Numele lui 
Isus. Amin.

în ei, aducându‑i la întregire şi la desăvârşire. Nu este de 
mirare că Isus ne‑a dat următoarea însărcinare: „Vindecaţi 
bolnavii, curăţiţi leproşii, înviaţi morţii, scoateţi draci” 
(Matei 10:8, versiunea Fidela).

Atunci când tu ajungi într‑un loc conştientizând că 
porţi prezenţa Sa divină şi oamenii ascultă Cuvântul lui 
Dumnezeu pe care îl împărtăşeşti cu ei, viaţa veşnică li se 
descoperă. Şi tot ce este din întuneric se pleacă. Biblia spune 
că El a adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie (2 
Timotei 1:10). Aleluia!

Iacov 4:1‑17 & Ezechiel 30

Tit 3:1‑15 & Ieremia 31‑32

1 Corinteni 15:45; 1 Petru 2:9; Luca 8:41‑45



În 1 Corinteni 1:30 Biblia spune: „Şi voi, prin 
El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de 

Dumnezeu pentru noi înţelepciune...” Isus Cristos este 
înţelepciunea ta; şi cine este Isus? El este Cuvântul 
lui Dumnezeu întrupat. Cuvântul lui Dumnezeu este 
înţelepciunea lui Dumnezeu. A ignora Cuvântul lui 
Dumnezeu înseamnă a ignora înţelepciunea.

Biblia spune: „Cine nesocoteşte Cuvântul 
Domnului se pierde...” (Proverbe 13:13). 
Înţelepciunea lui Dumnezeu este cheia unei vieţi 
minunate. În capitolul întâi din epistola către Efeseni, 
Duhul lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, Se roagă 
ca Dumnezeu să le dea credincioşilor din biserica din 
Efes „... un duh de înţelepciune şi de descoperire, în 
cunoaşterea Lui” (Efeseni 1:17).

Indiferent câte cărţi ai citit sau cine te 
sfătuieşte, ca să ai cu adevărat succes în viaţă 
trebuie să umbli în înţelepciune divină. Partea cea 
mai frumoasă este aceea că Isus Cristos, în care sunt 
ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei 
(Coloseni 2:3), locuieşte în tine prin Duhul Sfânt. De 
aceea poţi înţelege tainele şi profunzimile vieţii şi ale 

ÎNŢELEPCIUNE PENTRU O VIAŢĂ 
MĂREAŢĂ

31 SÂMBĂTĂ

Cu cât mai mult face câşti garea 
înţelepciunii decât a aurului! Cu 
cât este mai de dorit câşti garea 

priceperii decât a argintului!                                                
(Proverbe 16:16).



PROCLAMAŢIE

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎN DOI ANI

PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN

STUDIU SUPLIMENTAR

În Cristos sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale 
ştiinţei, iar El locuieşte în mine. Prin urmare, am acces la 
toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei! Sunt sănătos, 
ager şi perspicace. Umblu şi acţionez cu înţelepciune şi 
astăzi, în Numele lui Isus. Amin.

Împărăţiei lui Dumnezeu. Fii conştient de acest lucru 
întotdeauna.

Chiar acum, declară că faci alegeri înţelepte şi iei 
decizii bune, pentru că Duhul înţelepciunii acţionează 
în tine. Afirmă faptul că înţelepciunea divină este 
auzită şi văzută în tine şi astăzi. Afirmă că acţiunile 
şi cuvintele tale sunt în sincronizare cu scopul şi cu 
voia lui Dumnezeu, pentru că tu funcţionezi prin 
înţelepciunea divină. Slavă lui Dumnezeu!

Iacov 5:1‑20 & Ezechiel 31

Filimon 1:1‑25 & Ieremia 33

Proverbe 4:5‑9; Coloseni 3:16



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

„Încredere în toiul pericolului”

Cu câtăva vreme în urmă a avut loc o explozie de gaz în bucătăria 
mea care s‑a soldat cu câteva arsuri minore pe pielea mea. 
Doctorii au fost uimiţi că arsurile nu erau deloc grave, dată fiind 
intensitatea exploziei. Am zâmbit, pentru că citisem recent în 
Rapsodia Realităţilor cum să ne pregătim dinainte ca să putem 
rezista în ziua cea rea. În ziua incidentului, îmi încărcasem bateriile 
prin rugăciune, fiind cu un pas înaintea oricărui rău. Când s‑a 
produs explozia, nu mi‑a fost frică, pentru că Îngerul Mesager 
îmi dăduse încrederea unui sfârşit victorios. Laudă lui Dumnezeu!

„Rapsodia aduce răspuns la rugăciune”

După cinci ani de căsnicie fără copii, eu şi soţul meu am început 
să ne descurajăm. La un moment dat am primit în dar o Rapsodie 
a Realităţilor de la un partener. Am început să o studiem zilnic 
şi să ne ţinem strâns de proclamaţiile de credinţă. Astăzi, 
rugăciunile noastre au fost ascultate; am fost binecuvântaţi cu 
un bebeluş frumos. Slavă lui Dumnezeu! 

„Rapsodia aduce vindecare”
Mulţi am tot umblat prin spitale suferind de ulcer şi 
de cancer. Rudele mele au cheltuit mulţi bani achitând 
facturile spitalelor şi se descurajaseră. Într‑o zi, în timpul 
unei campanii de distribuire, am primit şi eu o Rapsodie a 
Realităţilor. Am început să aplic zilnic în viaţa mea Cuvântul 
lui Dumnezeu explicat în devoţional, declarând cu credinţă 
că sunt vindecat, întregit. Spre slava lui Dumnezeu, toate 
bolile s‑au dus şi finanţele mele au fost restaurate. Laudă lui 
Dumnezeu!

‑C N; Nigeria

‑H; Madagascar

‑S; Mauriţiu



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.
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