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Chemarea lui Dumnezeu are în vedere întreaga lună iulie, pentru a fi 
înţeleasă ca un timp potrivit al lui Dumnezeu şi ca o trambulină a unui sezon 
nou în vieţile noastre. Este o uşă deschisă a credinţei pe care noi să intrăm, 
lăsând în urmă Valea Umbrei Morţii din ultimii ani şi ajungem într-un loc de 
odihnă şi restaurare. În acest loc de restaurare, abundenta binecuvântărilor 
lui Dumnezeu va înlocui  amintirile perioadei de pierdere, lipsă, tristeţe şi 
necazuri.  
Rugăciune: „Doamne, îţi dedic Ţie luna iulie drept o lună de odihnă sabatică, 
pentru a căuta Faţa Ta prin post, zăbovind în prezenţa Ta şi aşteptând ca Tu 
să eliberezi puterea Ta din ceruri pentru semne, minuni, vindecări şi puterea 
supranaturală pentru străpungere în domeniul financiar şi pentru abundenţa  
binecuvântărilor promise de Tine, în vederea restaurării a ceea ce a fost furat 
şi nimicit în ultimii ani, puterea Ta pentru secerişul de suflete şi pentru 
manifestarea Împărăţiei Tale pe pământ, precum în ceruri.” 
 
7/7/2014  în Scriptură: 1 Împăraţi 8:62-66; 2 Cronici 7:8-9 şi  
2 Cronici 30:22-23: „Ezechia a vorbit inimii tuturor leviţilor, care arătau o mare 
pricepere pentru slujba Domnului. Şapte zile au mâncat dobitoacele jertfite, 
aducând jertfe de mulţumire şi lăudând pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 
Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte şapte zile. Şi au 
prăznuit cu bucurie încă şapte zile.” 
 
Toate cele 3 referinţe biblice  care conţin conceptul de „şapte zile urmate de 
încă şapte zile”, adică un total de 14 zile se referă la un principiu de 
rededicare a noastră înaintea Domnului, în sensul dedicării noastre preoţeşti 
prin consacrare. Noi am primit aceeaşi chemare în duhul nostru. Trebuie să 
ne reînnoim angajamentele făcute înaintea Domnului cu privire la 
consacrarea pentru slujire.  
 
14-14-14 Cuvânt profetic pentru anul 2014 
Versetul 14 din capitolul 14 din a 14-a carte a Bibliei poartă un mesaj profetic 
pentru anul 2014. 2 Cronici 14:14: „au bătut toate cetăţile din împrejurimile 
Gherarului, căci groaza Domnului căzuse peste ele, şi au jefuit toate cetăţile, 
a căror pradă era mare.” 
 
Mesajul este că noi suntem chemaţi să fim învingători peste toate forţele 
vrăjmaşului şi acesta este steagul/stindardul peste acest an.  
Pe măsură ce biruim, Domnul eliberează binecuvântările din belşug peste 
noi. La aceasta se referă expresia: „prada era mare”: la promisiunile lui 
Dumnezeu care au fost împiedicate de vrăjmaş, promisiuni pe care le luăm în 
stăpânire prin perseverenţă în rugăciune.  


