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ISUS HRISTOS ESTE DOMNUL ŞI MÂNTUITORUL MEU
(Rugăciune pentru mântuire)

Rom. 10,9–10. Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta
pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci
prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.

Este scris în Cuvânt: dacă cred în inima mea că
Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morţi şi mărturisesc cu gura credinţa mea, voi fi mântuit. (Rom. 10,9–10.)

Astfel, eu mărturisesc credinţa mea că Isus este
Hristosul. Cred că Isus a murit pentru păcatele mele
după învăţătura Bibliei. Cred că Isus a înviat din morţi
pentru îndreptăţirea mea. Te rog Isuse, fii Domnul vieţii
mele. Cred că prin răscumpărarea Ta am fost izbăvit de
sub puterea Satanei, duşmanul nu mai are putere asupra mea. Am răscumpărare în sângele lui Isus, toate
păcatele mele au fost şterse prin sângele Mielului. Tată,
Îţi mulţumesc pentru harul Tău de mântuire, pentru
mila Ta infinită şi pentru dragostea Ta care ţine în veci.
Îţi mulţumesc că ai devenit Tatăl meu şi eu pot fi fiul
Tău. (Col. 1,13–14.)

Mulţumesc pentru înfiere, pentru moştenire şi pentru
arvuna pusă în inima mea: Duhul Sfânt cel drag. Viaţa
mea de până acum a fost ştearsă prin harul Tău, de
aceea nu privesc în urmă. Sunt o făptură nouă în Isus
Hristos; de aceea înţelepciunea, neprihănirea, sfinţirea şi răscumpărarea lui Hristos sunt ale mele.
(2Cor. 5,17. 1Cor. 1,30.)

Declar spre cele trei lumi: spre ceruri, spre pământ şi
spre iad: Isus Hristos a devenit Domnul meu. În El
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am primit răscumpărare de sub blestemul Legii, astfel
moartea spirituală, boala şi sărăcia nu mai au putere
asupra mea.
Isus este Domnul meu.
Isus este Mântuitorul meu.
Isus este Vindecătorul meu.
Isus este Eliberatorul meu.
Dragă Tată Ceresc, Îţi mulţumesc pentru mântuirea
mea, pentru viaţa mea veşnică, pentru binecuvântările
cereşti cu care m-ai binecuvântat în Domnul meu, Isus
Hristos. (Efes. 1,3.) Amin!

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu: născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor,
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. (Ioan 1,12–13.)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu
piară ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3,16.)
Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele
şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică şi nu vine la
judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5,24.)
Adevărat vă spun, că dacă păzeşte cineva cuvântul Meu,
în veac nu va vedea moartea. (Ioan 8,51.)
Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu
le va smulge din mâna Mea. (Ioan 10,28.)
Isus le-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa, cine crede în Mine,
chiar dacă ar fi murit, va trăi şi oricine trăieşte şi crede în
Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? (Ioan 11,25–26.)
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta
nu vine de la voi: ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin
fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efes. 2,8–9.)
El ne-a mântuit, nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din
nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pentru ca
odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem în
nădejde moştenitori ai vieţii veşnice. (Tit. 3,5–7.)
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RUGĂCIUNE PENTRU BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT

Tatăl meu Ceresc, eu sunt fiul Tău, fiindcă eu cred în
inima mea că Isus a înviat din morţi şi eu L-am mărturisit
pe Isus Hristos ca Domn al meu şi ca Mântuitor al meu.

Isus ne-a învăţat că Tatăl Ceresc dă cu bucurie Duhul
Sfânt oricărui fiu dacă acesta i-L cere. În Numele
Domnului Isus, te rog Tată, umple-mă acum, botează-mă
cu Duhul Tău Sfânt. (Luc. 11,13.)
Îţi mulţumesc, că îmi asculţi şi îmi răspunzi la toate
rugăciunile. De aceea cu credinţă mărturisesc că am
devenit creştin umplut cu Duh Sfânt. Voi vorbi în
limbi, cum îmi dă Duhul Sfânt pronunţarea, în Numele
Domnului Isus Hristos. (Ioan 14,13.)

Tată Ceresc, Îţi mulţumesc că Duhul Sfânt rămâne în
veci în mine şi cu mine. Tată, Îţi mulţumesc pentru puterea cerească cu care m-ai umplut, m-ai îmbrăcat. (Luc. 24,49.)

Îţi mulţumesc pentru Duhul adevărului, pentru
Mângâietorul care mă conduce spre tot adevărul.
(Ioan 16,13.) Amin!
Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângâietor,
care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi
nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi
va fi în voi. (Ioan 14,16–17.)
Deci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune
copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri
va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! (Luc. 11,13.)

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. (Fapt. 1,8.)

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească
în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. (Fapt. 2,4.)
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Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul
Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Toţi credincioşii
tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi,
când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat peste
Neamuri. Căci, îi auzeau vorbind în alte limbi şi mărind
pe Dumnezeu. (Fapt. 10,44–46.)

Şi le-a zis: Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut? Ei
i-au răspuns: Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh
Sfânt. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în
Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste
ei, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, şi vorbeau în alte
limbi, şi prooroceau. (Fapt. 19,2. 5–6.)

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare.
Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. (Efes. 5,18.)

Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa
voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în
dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului
nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. (Iuda 20–21.)
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CUVÂNTUL DOMNULUI ESTE VIU ŞI LUCRĂTOR

Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care
iese din gura Domnului. (Deut. 8,3.)
Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Mat. 4,4.

Luc. 4,4.)

Cuvântul Domnului dăinuieşte în veci în ceruri.
(Ps. 119,89.)

Laud Numele Tău, Doamne pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea
făgăduinţelor Tale. (Ps. 138,2.)
Cuvintele Domnului sunt curate, un argint lămurit
în cuptor de pământ şi curăţit de şapte ori. (Ps. 12,6.)
Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite. Cuvântul
Domnului este încercat. El este un scut pentru toţi
cei ce aleargă la El. (Ps. 18,30.)
Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, El este
un scut pentru cei ce se încred în El. (Prov. 30,5.)
Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul
Domnului este curăţit; El este un scut pentru toţi cei
ce caută adăpost în El. (2Sam. 22,31.)
Cuvântul Tău este cu totul încercat şi robul Tău îl
iubeşte. (Ps. 119,140.)
Doamne dă-mi pâinea care-mi trebuie. (Prov. 30,8.)
Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul
buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori. (Ps. 17,4.)
Domnul a făcut legământ cu mine: A pus Cuvintele
Sale în gura mea. (Isa. 59,21.)
Sabia Duhului care iese din gura mea este Cuvântul
lui Dumnezeu. (Efes. 6,17. Apoc. 19,15. 21.)
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Căci, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător,
mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri;
pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
(Evr. 4,12.)

Eu cresc în Domnul. El e cu mine şi nu las să cadă la
pământ niciunul din cuvintele Sale. (1Sam. 3,19.) Căci,
Cuvântul Domnului este adevărat şi toate lucrările
Lui se împlinesc cu credincioşie. Căci, El zice şi se face;
porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă. (Ps. 33,4. 9.)

Cuvântul Domnului este adevărat şi se împlineşte
în viaţa mea, pentru că Domnul, Dumnezeu spune:
Cuvântul pe care-l voi rosti, se va împlini. Nu-mi voi
călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe
buzele Mele. (Ioan 17,17. Ezec. 12,28. Ps. 89,34.)
Domnul oştirilor a jurat şi a zis: Da, ce am hotărât
se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini.
(Isa. 14,24.)

Doamne, eu sunt supus şi credincios legământului făcut
cu Tine: Nu las cuvintele Tale să se depărteze de
gura mea şi Tu ai jurat că vei face lucrul acesta.
Mulţumesc că Tu veghezi asupra Cuvântului Tău ca să-l
împlineşti. Cuvântul lui Dumnezeu, se împlineşte în
viaţa mea. (Isa. 59,21. Ier. 1,12. Ezec. 12,28.)

Căci aşa spune Domnul: Cuvântul Meu, care iese din
gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face
voia Mea şi va împlini planurile Mele şi va fi binecuvântat acolo unde îl voi trimite. (Isa. 55,11.)

Cuvântul Domnului creşte puternic în inima mea şi
nu se întoarce la Dumnezeu fără rod căci se întăreşte
în viaţa mea. (Fapt. 6,7. Isa. 55,11. Fapt. 19,20.) Amin!
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IATĂ, PUN CUVINTELE MELE ÎN GURA TA!

Domnul mi-a zis: Fiul omului, fii cu luare aminte,
uită-te cu ochii tăi şi ascultă cu urechile tale tot
ce-ţi voi spune. Dar când îţi voi vorbi, îţi voi deschide gura, ca să le spui: Aşa vorbeşte Domnul,
Dumnezeu: Cine vrea să asculte, să asculte; cine nu
vrea, să n-asculte! Căci sunt o casă de îndărătnici!
(Ezec. 44,5. 3,27.)

M-am dus la locul meu de strajă, şi stau pe turn ca să
veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul, şi ce-mi
va răspunde la plângerea mea. (Hab. 2,1.)
Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de
spus şi ce vei avea de făcut. (Exod. 4,12. 15.)
Apoi, Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura şi
Domnul mi-a zis: Iată, pun cuvintele Mele în gura
Ta! (Ier. 1,9.)
Aşa zice Domnul: Eu îţi dau o gură şi o înţelepciune
căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă şi
niciun păr din cap nu ţi se va pierde. (Luc. 21,15. 18.)
Domnul a pus cuvinte în gura mea şi eu spun ceea ce
ce-mi pune Domnul în gură. (Num. 23,5. 12.) Răspunsul
care mi-l dă gura vine de la Domnul. (Prov. 16,1.)
Domnul mi-a pus cuvinte în gură şi Domnul Dumnezeul
meu, este cu mine. (Num. 23,16. 21.)
Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul meu, Cel ce m-a
întocmit din pântecele mamei mele: Eu, Domnul, am făcut
toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu
am întins pământul. Întăresc cuvântul robului Meu, şi
împlinesc ce proorocesc trimeşii Mei. (Isa. 44,24. 26.) Eu veghez
asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc. (Ier. 1,12.)
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Du-te la toţi aceia la care Te trimit, şi spune tot ce-ţi voi
porunci. Nu te teme de ei; căci Eu Sunt cu tine ca să te
scap! — zice Domnul. (Ier. 1,7–8.)

Dar tu, încinge-ţi coapsele, scoală-te, şi spune-le tot
ce-ţi voi porunci. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate
întărită, un stâlp din fier şi un zid din aramă, împotriva
întregii ţări, împotriva împăraţilor lui Iuda, împotriva
căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva
poporului ţării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor
birui; căci Eu Sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul.
(Ier. 1,17–19.)

Vei sta înaintea Mea şi vei fi ca gura Mea. Te voi face
ca un zid tare de aramă, ei se vor război cu tine, dar nu
te vor birui, căci Eu voi fi cu tine ca să te scap zice
Domnul. Şi te voi izbăvi din mâna celor răi şi te voi
scăpa din mâna asupritorilor. (Ier. 15,19–21.)
Doamne, Tu ai pus cuvintele Tale în gura mea şi m-ai
acoperit cu umbra mâinii Tale, de aceea, iată eu propăşesc, mă sui, mă ridic, mă înalţ foarte sus. (Isa. 51,16. 52,13.)

Domnul m-a chemat din sânul mamei şi m-a numit
de la ieşirea din pântecele mamei. Mi-a făcut gura ca o
sabie ascuţită, m-a ascuns în tolba Lui cu săgeţi. Şi
mi-a zis: Tu eşti slujitorul Meu în care Mă proslăvesc. (Isa. 49,1–3.)
Sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu care iese
din gura mea este mai tăietoare decât o sabie cu două
tăişuri. (Efes. 6,17. Apoc. 19,15. 21. Evr. 4,12.)

Doamne, fă Cuvântul Tău foc în gura mea, şi poporul
acesta lemne, ca să-i ardă focul acesta. (Ier. 5,14.)
Cuvântul Tău este ca un foc şi ca un ciocan care sfărâmă stânca. (Ier. 23,29.)
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Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: Duhul
Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele, pe
care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din
gura ta, nici din gura copiilor tăi de acum şi până-n veac.
(Isa. 59,21.)

Domnul a încheiat un legământ cu mine, un legământ
de viaţă şi de pace. Legea adevărului este în gura
mea, şi nu se găseşte nimic nelegiuit pe buzele mele,
umblu cu Tine în pace şi în neprihănire, şi pe mulţi i-am
abătut de la rău. (Mal. 2,5–6.)

Gura mea păzeşte ştiinţa, şi din gura mea se aşteaptă
învăţătură, pentru că eu sunt un sol al Domnului oştirilor. (Mal. 2,7.)

Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi
nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să
rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă
semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi
Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se
întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va
împlini planurile Mele. (Isa. 55,10–11.)

Cuvântul nu se depărtează de gura mea, ci cuget asupra Lui zi şi noapte, căutând să fac tot ce este scris în El,
căci atunci voi izbândi în toate lucrările mele şi voi
lucra cu înţelepciune. (Ios. 1,8–9.)

Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să
ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare, El
îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El îmi trezeşte urechea, ca să ascult, cum ascultă nişte ucenici. Domnul
Dumnezeu mi-a deschis urechea şi nu m-am împotrivit
nici nu m-am tras înapoi. Şi Domnul Dumnezeu mă
ajută, de aceea nu sunt dat de ruşine. (Isa. 50,4–5. 7.)
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Ochii mei nu sunt legaţi, şi urechile mele vor lua aminte.
Inima mea va pricepe şi va înţelege, şi limba mea va
vorbi iute şi desluşit. (Isa. 32,3–4.)

Duhul Domnului vorbeşte prin mine şi Cuvântul
Lui este pe limba mea. (2Sam. 23,2.)

Învăţăturile Domnului să curgă din gura mea ca ploaia, ca roua să cadă Cuvântul Domnului, ca ploaia
repede pe verdeaţă, ca picăturile de ploaie pe iarbă!
(Deut. 32,2.)

Gura mea o deschid cu înţelepciune, şi învăţături
plăcute îmi sunt pe limbă. (Prov. 31,26.)
Vorbesc înaintea lui Dumnezeu în Hristos, pentru
zidirea sfinţilor. Cu inimă curată vorbesc Cuvântul lui
Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.
(2Cor. 12,19. 2,17.)

Eu am primit Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să pot
cunoaşte lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu prin
harul Său. Şi vorbesc despre ele nu cu vorbiri învăţate
de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de
la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească
pentru lucrurile duhovniceşti. (1Cor. 2,12–13.)

Căci Duhul Sfânt mă va învăţa chiar în ceasul acela ce
trebuie să vorbesc. (Luc. 12,12.) Îmi va fi dat chiar în ceasul acela ce să spun, fiindcă nu eu voi vorbi ci Duhul
Tatălui meu va vorbi în inima mea. (Mat. 10,19–20.) Nu
mă îngrijorez cu privire la cele ce voi vorbi, ci voi vorbi
orice mi se va da să vorbesc în ceasul acela, căci nu eu
voi vorbi, ci Duhul Sfânt. (Marc. 13,11.)
Căci eu nu vorbesc de la mine însumi, ci Tatăl, care m-a
trimis, El însuşi mi-a poruncit ce trebuie să spun şi
cum trebuie să vorbesc. (Ioan 12,49.) Amin!
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PRIVESC ŞI VĂD, AUD ŞI CAPĂT ÎNŢELEGERE

Dragă Tată Ceresc, Ţie-ţi mulţumesc pentru că, conform
Cuvântului Tău, îmi dai ochi ca să văd şi urechi ca să
aud, pentru ca să se împlinească voia Ta sfântă. Mi se
dă ca să aud şi să înţeleg, să văd şi să capăt pricepere.
Fă-mi inima să simtă, Doamne, deschide-mi urechile
pentru ca să aud cu ele, să înţeleg cu inima, pentru
ca să mă întorc la Tine, de pe toate drumurile pe care am
rătăcit şi să mă vindec. (Isa. 6,9–10.)

Tată, cred în inima mea şi mărturisesc: Tu îmi dai
urechi ca să aud şi să primesc înţelegere. Tu îmi dai
ochi să văd şi să primesc pricepere. Din îndurarea Ta,
inima mea este sensibilă şi percepe lucrurile
Domnului şi eu pun pe primul loc ceea ce este cel mai
important pentru Tine. Nu sunt tare de urechi, îmi
deschid bine ochii pentru ca să văd cu ochii, să aud
cu urechile, să înţeleg cu inima, să mă întorc la
Dumnezeu şi să mă vindec. Ochii mei sunt într-adevăr
fericiţi pentru că văd şi urechile mele pentru că
aud. (Mat. 13,14–16.)

Tată, Tu, în îndurarea Ta, mi-ai dat să privesc şi să
văd, să aud şi să primesc înţelegere. Astfel, nu sunt
în neştiinţă de voia Domnului. (Marc. 4,12.)

Mie, ca şi fiu al lui Dumnezeu, mi-a fost dat să cunosc
tainele Împărăţiei lui Dumnezeu: să văd cu ochii, să
aud cu urechile şi să înţeleg. Astfel, pricep cu inima
adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu.
(Luc. 8,10. Rom. 11,33.)

Domnul mi-a deschis ochii, şi mi-a înmuiat inima,
ca să văd cu ochii şi să înţeleg cu inima, pentru a
mă întoarce la Dumnezeu ca să mă vindec. Dumnezeu
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face pentru mine aceste lucruri, pentru ca eu să înţeleg
cu inima adâncimile inimii Lui, lucruri pe care ochiul nu
le-a văzut, urechea nu le-a auzit, lucruri care la inima
mea nu s-au suit. Aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit
Dumnezeu pentru mine, pentru că eu Îl iubesc pe El, din
toată inima mea, în veci de veci. (Ioan 12,39–40. 1Cor. 2,9–10.)

Este scris: Nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu
afară de Duhul lui Dumnezeu. De aceea eu am primit
Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să pot cunoaşte
lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu prin harul Său.
Prin arătarea înţelepciunii lui Dumnezeu pot cunoaşte,
cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre
Dumnezeu, îmi este descoperit, căci îmi este arătat de
Dumnezeu, în Numele lui Isus prin minunatul Său
Duh Sfânt care locuieşte în mine. De aceea îl slăvesc pe
Dumnezeu, puterea lui veşnică şi dumnezeirea Lui
(1Cor. 2,11–12. Rom. 11,33. 1,19–21.)

Tată, după voia Ta, ochii mei se deschid pentru a
vedea lucrurile, pe care ochiul nu le-a văzut. Urechile
mi se deschid pentru a auzi lucrurile pe care urechea
nu le-a auzit. Inima mi-este deschisă spre înţelegere,
pentru a pricepe lucruri care la inima omului nu s-au
suit, lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru
cei ce-L iubesc. Dumnezeul meu îmi descoperă toate
aceste lucruri, prin Duhul Lui care locuieşte în mine,
prin Domnul meu, Isus Hristos. (1Cor. 2,9–10.)
Aud cu urechile şi înţeleg Cuvântul Domnului, privesc cu ochii şi văd Faţa Lui minunată. Inima mea a
devenit pricepută spre lucrurile duhovniceşti, aud uşor
cu urechile, mi-am deschis ochii, să văd cu ele, să
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aud cu urechile şi să înţeleg lucrurile duhovniceşti cu
inima. Mă întorc la Dumnezeu, la voia Lui, mă vindec şi
voi fi împlinit, după voia Lui. (Fapt. 28,26–27.)

Dumnezeu mi-a dat un duh de trezire, ochi ca să văd şi
urechi ca să aud. Ochii mi se luminează ca să văd
adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu.
Prin Duhul Sfânt, care mi-a fost dat, cunosc gândul
Domnului, judecăţile Lui şi căile Lui. (Rom. 11,8. 10. 33–34.)
Cunosc voia lui Dumnezeu şi văd pe Cel
Neprihănit şi aud cuvinte din gura Lui. (Fapt. 22,14.)

Îţi mulţumesc din toată inima că ochii duhului meu
se deschid spre vedere şi urechile duhului meu se
deschid spre auzire. Îmi deschid inima spre revelaţiile Domnului, pentru a auzi Legea şi Cuvântul
pe care mi le trimite Domnul prin Duhul Său şi pentru
ca să aud chemarea Domnului. (Zah. 7,12–13.)

Eu sunt de faţă la sfatul Domnului ca să văd şi să ascult
Cuvântul Lui. Plec urechea la Cuvântul Lui şi-l aud.
Domnul va împlini şi va înfăptui planurile inimii Lui.
Voi înţelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor.
(Ier. 23,18. 20.)

Îţi mulţumesc Tată, că-mi arăţi cât de mari sunt lucrările Tale şi cât de adânci sunt gândurile Tale. Ochii
duhului meu văd lucrările Tale mari, urechile duhului meu aud cerinţele Tale, duhul meu pricepe adâncimea gândurilor Tale, prin harul Tău veşnic. (Ps. 92,5.)
Amin!
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A UMBLA ÎN BIRUINŢA DRAGOSTEI

Tatăl meu ceresc, în Numele Domnului Isus, Îţi mulţumesc că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în
inima mea prin Duhul Sfânt, care mi-a fost dat. Păstrez
şi păzesc Cuvântul Tău în inima mea. (Rom. 5,5. 1Ioan 2,5.)

Dragostea Ta este desăvârşită în mine. Frică nu este în
mine pentru că dragostea desăvârşită izgoneşte frica.
(1Ioan 4,18.)

Precum Tatăl îl iubeşte pe Domnul Isus, aşa mă
iubeşte Domnul Isus pe mine şi eu rămân în dragostea Lui, astfel aduc multă roadă pentru ca
Tatăl să fie proslăvit. Bucuria Domnului Isus
rămâne în mine şi astfel bucuria mea este deplină.
(Ioan 15,8–9. 11.)

Acea dragoste este în mine, cu care Tatăl Îl iubeşte
pe Domnul Isus. (Ioan 17,26.)

Duhul Sfânt, îmi face cunoscut că Tatăl mă iubeşte
pe mine ca pe Isus Hristos, Fiul Lui. Precum locuieşte Tatăl în Domnul Isus aşa locuieşte Domnul
Isus în mine. (Ioan 17,23.)

Tatăl meu ceresc, eu sunt copilul Tău şi mă oblig să
umblu în dragostea Ta. Sunt îndelung răbdător, tolerant
şi amabil cu toată lumea. Duhul pizmuirii, al geloziei, al
fălirii, al lăudăroşeniei m-a părăsit. Nu sunt încrezut şi
nu mă consider mai mult decât atât cât sunt din harul
Tău. Nu mă port necuviincios. Nu caut folosul meu, nu ţin
la drepturile mele, nici la căile mele, pentru că nu sunt
egoist. Nu sunt irascibil, sensibil şi ofensat. Nu sunt supărat sau mânios. Nu iau în considerare faptele rele comise
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împotriva mea, insultele suportate. Dragostea mea creşte
tot mai mult în cunoştinţă şi în orice pricepere, ca să
deosebesc răul şi binele. (Filip. 1,9–10.)

Tată, Te rog binecuvântează-i pe cei care sunt împotriva mea, pe cei care mă prigonesc, pe cei ale căror fapte
nu sunt din dragoste. Îţi cer binecuvântarea asupra lor
şi nu îi blestem, nici cu vorba, nici cu gândul. (Rom. 12,14.
Mat. 5,44.)

Prin această dragoste vor cunoaşte toţi că sunt ucenicul lui Isus Hristos. (Ioan 13,35.)

Sunt sincer şi deschis, nu mă supăr pentru nimic.
Roadele neprihănirii cresc în mine din belşug spre
slava şi lauda lui Dumnezeu. (Filip. 1,11.)

Oriunde umblu, seamăn seminţele dragostei. Îţi mulţumesc Tată ceresc că pregăteşti dinainte inimile pentru
primirea acestor seminţe. Ştiu că aceste seminţe ale dragostei vor rodi dragostea Ta minunată, în acele
inimi în care Tu le sădeşti. (1Cor. 3,6–7. Ioan 13,34.)
Tată, Îţi mulţumesc că oamenii au parte de binecuvântare prin viaţa mea dăruită slujirii Tale, precum
sunt în dragostea şi în înţelepciunea Ta.

În inima mea, dragostea a prins rădăcini adânci şi
sunt în siguranţă, pentru că Tu eşti cu mine şi nimic
nu va fi în stare să mă despartă de dragostea lui
Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul meu.
Tată, Îţi mulţumesc în Numele Sfânt al Fiului Tău drag.
(Efes. 3,17–18. Rom. 8,31. 38–39.) Amin!
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A VEGHEA ASUPRA CUVINTELOR ROSTITE
În Numele Domnului Isus, azi mă angajez, Tată Sfânt,
să mă întorc de la vorbele nechibzuite, necuviincioase,
de la mărturisirile rele şi incorecte, care se contrazic cu
adevăratul eu lăuntric. După Cuvântul Tău, limba este
cea care întinează trupul. În Numele Domnului Isus îi
interzic limbii mele să întineze trupul meu. Nu dau
voie ca limba mea să aprindă roata vieţii mele. (Efes. 5,4.
2Tim. 2,16. Iac. 3,6.)

În Numele Domnului Isus, m-am decis să-mi stăpânesc limba, iar vorbele mi le analizez în lumina
Cuvântului — înainte de a le rosti. M-am hotărât ca
focul gheenei să nu-mi mai aprindă limba.

Dumnezeul meu, îmi retrag, resping şi regret toate
cuvintele pe care le-am rostit vreodată împotriva Ta, a
voinţei şi muncii Tale. Şterg puterea cuvintelor lipsite
de credinţă pe care le-am rostit şi îmi deschid gura
numai pentru cuvinte care sunt pe baza Cuvântului şi
sunt pline de credinţă. Gura mea vesteşte numai adevărul. (Prov. 8,6–7.)

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus. Dumnezeu
conduce cursul vieţii mele spre înţelepciune, spre belşug, spre sănătate şi spre bucurie. Orice vorbă rostită
este pe placul Dumnezeului, Tatălui meu ceresc. Refuz
să rostesc altceva, în afară de cuvinte curate şi chibzuite. Cuvintele adevărate pe care le rostesc şi faptele mele
adevărate sunt întărite de adevărul Tău şi de mântuirea Ta. Cu toată silinţa îmi păzesc gura şi inima
de cel rău. Nu dau prilej diavolului în viaţa mea. Prin
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cuvintele rostite de gura mea, n-am să fiu ambiguu,
nehotărât sau îndoielnic. (Prov. 4,24. Efes. 4,27. Iac. 1,6.)

Tată, Cuvântul Tău stă pe primul loc în viaţa mea.
Cuvintele Tale sunt duh şi viaţă pentru mine. Las
Cuvântul să locuiască din belşug în mine în orice
înţelepciune. Capacităţile lui Dumnezeu s-au deschis
în mine prin cuvintele mele şi prin Cuvântul lui
Dumnezeu. Rostesc Cuvântul Tău. Cuvântul Tău este
realitatea vie în mine. Tu trăieşti şi lucrezi în mine.

Cu mândrie şi curaj spun că, cuvintele mele sunt cuvintele credinţei, ale puterii şi ale vieţii. Cuvintele rostite
de mine rodesc lucruri bune în viaţa mea şi în viaţa
altora. Deoarece am ales Cuvântul Tău, totodată primesc
şi voinţa Ta în viaţa mea, prin puterea cuvintelor Tale
vreau să împlinesc Voinţa Ta, în Numele Domnului Isus.
(Ioan 6,63. Col. 3,16.) Amin!
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RUGĂCIUNE

PENTRU IERTAREA PĂCATELOR
CREDINCIOŞILOR

Tată, în Numele Domnului Isus, mă oblig să trăiesc în
pace şi în armonie nu numai cu fraţii mei credincioşi,
care aparţin Trupului lui Isus Hristos ci şi cu cei din
familia mea, cu vecinii mei cu colegii de muncă şi cu
prietenii mei. (Rom. 12,18. 10.)
Las să treacă de la mine orice amărăciune, orice iuţime,
orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de
răutate. Nu dau prilej diavolului în viaţa mea în
Numele Domnului Isus. (Efes. 4,27. 31.)

Tată, am păcătuit împotriva Legii dragostei. Te rog,
iartă-mă şi curăţeşte-mă în Numele Domnului Isus.
Tată, Îţi mulţumesc că, conform Cuvântului Tău, Tu mă
ierţi şi mă curăţeşti de orice nelegiuire prin sângele
lui Isus Hristos. (1Ioan 1,7. 9.)

Tată, Îţi mulţumesc că mă sfinţeşte sângele lui
Hristos, care prin Duhul cel veşnic s-a adus pe
Sine însuşi ca jertfă fără pată lui Dumnezeu şi îmi
curăţă cugetul de faptele moarte, ca să slujesc
Dumnezeului Celui viu. (Evr. 9,14.)

Te rog iartă-i şi pe aceia care mi-au făcut rău şi m-au
supărat. Şi eu îi iert şi le uit răul suferit. Te rog ai
milă şi îndurare pentru ei, fii cu bunătatea Ta iubitoare spre ei. (Marc. 11,25. Efes. 4,32.)

Din acest moment, acel ţel mă conduce să umblu în
dragoste cu toată lumea, aşa cum mi-a lăsat Domnul
Isus poruncă. Caut pacea în orice faptă şi mă port cu
toată lumea după placul Tău. (Ioan 13,34.)
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Ştiu că din nou sunt neprihănit înaintea Ta şi urechile
Tale iau aminte la rugăminţile şi rugăciunile mele.
(1Pet. 3,12.)

Ai spus în Cuvântul Tău că dragostea Ta a fost turnată
în inima mea prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat.
Cred că această dragoste luminează şi ajunge în inima şi
în viaţa tuturor cunoscuţilor mei şi este plină de roadele
neprihănirii. Cuvântul şi dragostea Ta aduc roade însutite, spre slava, cinstea şi bucuria Ta, în Numele
Domnului Isus. (Rom. 5,5. Filip. 1,9. 11.)
Tată, Îţi mulţumesc că, Hristos mă iubeşte şi S-a
dat pe Sine pentru mine, ca să mă sfinţească, după
ce m-a curăţat prin botezul cu apă, prin Cuvânt.
(Efes. 5,25–26.)

Tată, Îţi mulţumesc, că am intrare liberă în Locul
prea Sfânt prin sângele lui Isus şi mă pot apropia de
Tine cu o inimă curată, cu credinţa deplină, căci
inima mea este curăţită de cugetul rău. (Evr. 10,19. 22.)

Tată, Îţi mulţumesc, că prin sângele Domnului Isus
şi prin botezul cu Duhul Sfânt, mă pot înfăţişa din
nou înaintea Ta, fără pată, sfânt şi fără prihană.
Astfel, pot să te laud ridicând spre cer mâini curate.
Primeşte, Doamne adorarea, lauda şi mulţumirea
mea, în Numele Domnului Isus. (Efes. 5,27. Col. 1,22. 1Pet. 1,2.
1Tim. 2,8.) Amin!
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PĂCATELE MELE SUNT IERTATE PENTRU
NUMELE LUI

Acesta este legământul, pe care-l voi face cu ei — zice
Domnul — când le voi şterge păcatele. Pentru că le
iert nelegiuirile şi nu-Mi aduc aminte de păcatele şi
fărădelegile lor. (Rom. 11,27. Evr. 8,12. 10,17.)
Păcatele mele sunt şterse pentru ca să vină de la
Domnul vremile de înviorare. (Fapt. 3,19.)

În El am răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea
păcatelor, după bogăţiile harului Său. (Efes. 1,7.)

În Hristos am răscumpărarea, în sângele Lui, iertarea
păcatelor. (Col. 1,14.)

Isus S-a arătat o singură dată ca să şteargă păcatul
prin jertfa Sa. (Evr. 9,26.)

Isus, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate,
S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu.
Căci, printr-o singură jertfă El i-a făcut desăvârşiţi
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. (Evr. 10,12. 14.)

Domnul Isus a murit din pricina fărădelegilor
mele şi a înviat din pricina că am fost socotit
neprihănit. (Rom. 4,25.)

Hristos a murit pentru păcatele mele, după Scripturi, a
fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
(1Cor. 15,3–4.)

Hristos a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit,
pentru cei nelegiuiţi, ca să mă aducă la Dumnezeu. El
a fost omorât în trup, dar a înviat în Duh. (1Pet. 3,18.)
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Pe Isus, care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu L-a
făcut păcat pentru mine, pentru ca eu să fiu neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2Cor. 5,21.)

Nu am nicio osândire pentru că sunt în Hristos Isus şi
nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după
îndemnurile Duhului, căci legea Duhului de viaţă în
Hristos Isus, m-a izbăvit de legea păcatului şi-a
morţii. (Rom. 8,1–2.)

Isus s-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele mele, ca
să mă smulgă din acest veac rău, după voia
Dumnezeului meu şi Tatăl. (Gal. 1,4.)

Am murit împreună cu Hristos, astfel sunt izbăvit
de păcat. Am murit faţă de păcat dar, trăiesc pentru
Dumnezeu, pentru Domnul meu Isus Hristos. Deci,
păcatul nu mai domneşte în trupul meu muritor şi nu
mai ascult de poftele lui. Mă dau pe mine însumi lui
Dumnezeu ca viu, din mort cum eram şi dau lui
Dumnezeu mădularele mele ca pe nişte unelte ale
neprihănirii. Căci, păcatul nu mai stăpâneşte asupra mea căci nu mai sunt sub lege ci sub har. Am fost
izbăvit de păcat, m-am făcut rob al neprihănirii.
(Rom. 6,7. 11–14. 18. 22.)

Isus a purtat păcatele mele în trupul Său pe lemn, pentru ca eu, fiind mort faţă de păcate, să trăiesc pentru
neprihănire. Prin rănile Lui am fost vindecat. (1Pet. 2,24.)

Isus s-a arătat ca să ia păcatele mele şi în El nu este
păcat. (1Ioan 3,5.)

Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care m-a iubit măcar că eram mort,
în greşelile mele m-a adus la viaţă împreună cu
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Hristos, prin har sunt mântuit. El m-a înviat împreună
cu El, m-a pus să şed împreună cu El în locurile
cereşti în Isus Hristos ca să arate în neamurile
viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de mine, în Isus Hristos. (Efes. 2,4–7.)
Pe mine, care eram mort în greşelile mele, Dumnezeu
m-a adus la viaţă împreună cu El, după ce mi-a iertat
toate greşelile. (Col. 2,13.)

Isus m-a curăţat de păcate şi şade la dreapta Măririi în
locurile prea înalte. (Evr. 1,3.)

Umblu în lumină, după cum El însuşi este lumină,
având părtăşie cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul
Lui, mă curăţeşte de orice păcat. (1Ioan 1,7.)

Dacă păcătuiesc, am la Tatăl un mijlocitor, pe Isus
Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire
pentru păcatele mele şi nu numai pentru ale mele ci,
pentru ale întregii lumi. (1Ioan 2,1–2.)

Dumnezeu m-a iubit şi de aceea a trimis pe Fiul Său
ca jertfă de ispăşire pentru păcatele mele. (1Ioan 4,10.)

Isus este credincios şi drept, îmi iartă păcatele şi
mă curăţeşte de orice nelegiuire. (1Ioan 1,9.)
Păcatele mele sunt iertate pentru Numele Lui. (1Ioan 2,12.)

Isus Hristos este martorul credincios, cel întâi născut din
morţi, Domnul împăraţilor pământului, care mă iubeşte, care m-a spălat de păcatele mele cu sângele Său.
(Apoc. 1,5.)

Sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veşnic,
S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui
Dumnezeu, îmi curăţă cugetul de faptele moarte,
ca să slujesc Dumnezeului cel viu. (Evr. 9,14.) Amin!
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SĂ NE BUCURĂM ÎN DOMNUL!

Doamne, mă bucur de ocrotirea puternică pe care
mi-o dai şi mă umple de veselie ajutorul Tău. Mi-ai
dat ce-mi dorea inima şi n-ai lăsat neîmplinit ce-mi cereau
buzele. Căci, mi-ai ieşit înainte cu binecuvântări de
fericire, mi-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Ţi-am
cerut viaţă şi mi-ai dat; o viaţă lungă pentru totdeauna
şi pe vecie. Mare este slava mea în urma ajutorului Tău.
Tu pui peste mine strălucirea şi măreţia. Mă faci pe veci o
pricină de binecuvântări şi mă umpli de bucurie,
înaintea Feţei Tale. Căci mă încred în Domnul şi bunătatea Celui Prea Înalt mă face să nu mă clatin. (Ps. 21,1–7.)
Tată, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, mă
bucur şi mă veselesc în ea, sunt fericit. (Ps. 118,24.)
Mă bucur şi mă veselesc în Tine, găsesc plăcere în
nevinovăţia mea, şi zic neîncetat: Mărit să fie Domnul,
care vrea pacea robului Său! (Ps. 35,27.)
Mă bucur totdeauna în Domnul! Şi iarăşi zic: mă
bucur în Tine, Mă desfătez în Tine, Doamne. (Filip. 4,4.
Ps. 119,47.)

Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este
El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se
bucură, sufletul mi se veseleşte, şi trupul mi se odihneşte în linişte. Îmi vei arăta cărarea vieţii, înaintea
Feţei Tale sunt bucurii nespuse, şi desfătări veşnice
în dreapta Ta. (Ps. 16,8–9. 11.)
Te preamăresc Doamne şi sunt fericit căci
Dumnezeul meu este Domnul. (Ps. 144,15.)
Tată, gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe
buze, toată viaţa mea. (Ps. 63,5.)
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Tată, îmi spui în Cuvântul Tău că Te bucuri de mine
cu mare bucurie, vei tăcea în dragostea Ta şi nu vei
mai putea de veselie pentru mine. (Ţef. 3,17.)

Sunt răscumpărat. Vin la Tine cu cântări de biruinţă şi
cu bucurie veşnică. Mă apucă veselia şi bucuria, iar
durerea şi gemetele fug de la mine. Duhul bucuriei,
veseliei, fericirii şi râsului sunt moştenirea mea. (Isa. 51,11.)

Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc dreptatea, celor ce
umblă în căile Tale, şi îşi aduc aminte de Tine. (Isa. 64,5.)
Eu iubesc neprihănirea şi urăsc răutatea, de aceea
Dumnezeu, Dumnezeul meu m-a uns cu untdelemn de
bucurie. (Evr. 1,9.)
Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul meu şi este
neprihănire, bucurie şi pace în Duhul Sfânt. (Luc. 17,21.
Rom. 14,17.)

În bucuria Ta, mă umplu cu Duhul Sfânt şi cu
psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti;
aduc din toată inima laudă Domnului. (Efes. 5,18–19.)

Mă bucur întotdeauna, mă rog neîncetat. Mulţumesc
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este
voia lui Dumnezeu în Domnul Hristos Isus. (1Tes. 5,16–18.)

Inima mea veselă este un bun leac şi bucuria minţii
mele aduce vindecare. Lumina ochilor mei înveseleşte
inima altora. Slujesc cu veste bună spre toată lumea,
ceea ce întăreşte oasele. Fă-mă să aud veselie şi bucurie,
şi oasele se vor bucura. (Prov. 17,22. 15,13. 30. Ps. 51,8.)
Dumnezeu se îndură de mine, căci a găsit un preţ de
răscumpărare pentru mine! Şi carnea mea se face mai
fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereţii
mele. Mă rog Ţie, Dumnezeul meu şi Tu îmi eşti binevoitor, mă laşi să-ţi văd faţa cu bucurie şi mi-ai dat
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înapoi nevinovăţia. Viaţa mea vede lumina, luminezi cu
bucurie celor vii. Doamne, Dumnezeul meu, mângâierile
Tale îmi înviorează sufletul (Iov 33,24. 26. 28. 30. Ps. 94,19.)

Voi cânta ca în noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea,
voi fi cu inima veselă, ca cel ce merge în sunetul flautului,
ca să se ducă la muntele Domnului, spre Stânca lui
Israel. (Isa. 30,29.)

Mi-a dat Dumnezeu avere şi bogăţii, şi mi-a îngăduit să
mănânc din ele, să-mi iau partea mea din ele, şi să mă
bucur în mijlocul muncii mele, acesta este un dar de la
Dumnezeu, căci Dumnezeu îmi umple inima de bucurie. (Ecl. 5,19–20.)
Tată, Îţi mulţumesc că rugăciunile mele aduc roade.
Ascult de vorbele Domnului Isus pentru ca bucuria
Lui să rămână în mine şi bucuria mea să fie deplină.
(Ioan 15,8. 11.)

Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Hristos.
Aparţin Împărăţiei lui Dumnezeu şi trăiesc în neprihănire, în pace şi bucurie în Duhul Sfânt. (2Cor. 5,21.
Rom. 14,17.)

Îţi mulţumesc Ţie Tată, că mi-ai făcut cunoscute căile
vieţii, şi Mă umpli de bucurie cu starea Ta de faţă.
(Fapt. 2,28.)

Înveseleşte-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâţia
ani cât am văzut nenorocirea! Fie peste noi bunăvoinţa
Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea
mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!
(Ps. 90,15. 17.)

Dumnezeul nădejdii mă umple de toată bucuria şi pacea
pe care o dă credinţa pentru ca, prin puterea Duhului
Sfânt, să fiu tare în nădejde. (Rom. 15,13.) Amin!
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SUNT PREAIUBITUL DOMNULUI!

Domnul este cu mine, şi îşi întinde bunătatea peste
mine, şi face să capăt trecere înaintea oamenilor. (Gen. 39,21.)

Eu nu mă mai îngrijesc de nimic din ce am în mână, pentru că Domnul este cu mine şi îmi dă izbândă în tot ce
fac. (Gen. 39,23.)

Aşa îmi zice Domnul: Voi face ce-mi ceri, căci ai căpătat trecere înaintea Mea, şi te cunosc pe nume.
(Exod. 33,17.)

S-a alipit Domnul de mine să mă iubească, şi după
mine pe sămânţa mea: Domnul pe noi ne-a ales dintre
toate popoarele cum se vede şi în ziua de azi. (Deut. 10,15.)
Sunt prea iubitul Domnului, locuiesc la adăpost
lângă Dânsul, Domnul mă ocroteşte totdeauna, şi mă
odihnesc între umerii Lui. (Deut. 33,12.)

Sunt sătul de bunăvoinţă, şi copleşit de binecuvântări de la Domnul! Iau în stăpânire partea de
apus şi miazăzi, căci Domnul mi le-a dat moştenire.
(Deut. 33,23.)

Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul meu care mă
iubeşte. M-a pus să şed în locurile cereşti, în Isus
Hristos, pentru că mă iubeşte Domnul pentru totdeauna
şi m-a pus împărat. (1Reg. 10,9. Efes. 2,6. Apoc. 1,6.)
Mi-ai dat bunăvoinţa Ta şi viaţa, m-ai păstrat cu
suflarea prin îngrijirile şi paza Ta. (Iov 10,12.)

Să ştie toată lumea, că Domnul m-a ales şi mă iubeşte;
Domnul aude când strig către El! (Ps. 4,3.)
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Dreapta Ta, braţul Tău, lumina Feţei Tale mă ajută,
pentru că mă iubeşti. (Ps. 44,3.)

Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti, dacă nu mă va
birui vrăjmaşul meu. Tu mă sprijini din pricina neprihănirii mele şi m-ai aşezat pe vecie înaintea Ta. (Ps. 41,11–12.)

Sunt izbăvit, pentru că sunt preaiubitul Domnului,
mă scapă prin dreptatea Sa şi mă ascultă. (Ps. 60,5.)

Aşa vorbeşti Doamne, prea iubitului Tău: „Am dat ajutorul Meu unui viteaz, l-am ridicat pe alesul meu”. (Ps. 89,19.)

Iubesc pe Domnul, urăsc răul! Domnul mă izbăveşte
din mâna celor răi. (Ps. 97,10.)
Preoţii Tăi se îmbracă în neprihănire şi credincioşii Tăi
scot strigăte de bucurie. (Ps. 132,9.)
Îmbraci în mântuire pe preoţii Tăi, şi credincioşii Tăi
scot strigăte de bucurie. (Ps. 132,16.)

Toate lucrările Tale Te laudă, Doamne! Şi credincioşii
Tăi Te binecuvântează. (Ps. 145,10.)
Capăt trecere şi minte sănătoasă înaintea
Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Prov. 3,4.)

lui

Sunt al Domnului şi El are milă de mine cum are omul
milă de fiul său, care-I slujeşte. (Mal. 3,17.)

Mă izbăveşte Domnul din toate necazurile şi îmi dă înţelepciune şi trecere înaintea tuturor oamenilor. (Fapt. 7,10.)
Amin!
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MULŢUMIRE DUMNEZEULUI CARE DĂ CREŞTEREA

Tată, în Numele lui Isus Hristos, Îţi dau mulţumire, căci
eşti Dumnezeul care dă creşterea. Tată, Tu îmi dai
creşterea. Cuvântul Tău creşte cu putere şi se întăreşte în inima mea. (1Cor. 3,6–7. Fapt. 19,20.)

Domnul mă înmulţeşte tot mai mult, pe mine şi pe
copiii mei. (Ps. 115,14.)

Doamne, Tu îmi dai puterea bivolului şi mă stropeşti cu untdelemn proaspăt. (Ps. 92,10.)

Domnul mă face să cresc tot mai mult în dragoste.
(1Tes. 3,12.)

Trebuie să-Ţi mulţumesc totdeauna, Dumnezeul meu,
pentru că credinţa mea merge mereu crescând şi
dragostea din mine se măreşte tot mai mult. (2Tes. 1,3.)

Cresc, ca să fiu un templu Sfânt în Domnul, sunt zidit
să fiu un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. Cresc în
toate privinţele, ca să ajung la Cel ce este Capul,
Hristos. (Efes. 2,21–22. 4,15.)

Doamne Isuse, mă ţin strâns de Tine, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor şi primesc creşterea pe care mi-o
dă Dumnezeu. (Col. 2,19.)

Îmi primesc creşterea, fiind bine închegat şi strâns
legat prin El în Trupul Lui, potrivit cu lucrarea părţii
mele şi mă zidesc în dragoste. (Efes. 4,16.)

Mă rog Tată, ca dragostea mea să crească tot mai
mult în cunoştinţă şi orice pricepere. (Filip. 1,9.) În
Numele Domnului Isus. Amin!
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MĂ ÎNNOIESC ŞI CRESC ÎN OMUL LĂUNTRIC

Domnul îmi arată calea înţelepciunii, mă povăţuieşte pe cărările neprihănirii. Când umblu, pasul
nu-mi este stânjenit şi când alerg nu mă poticnesc.
Calea mea e ca şi cărarea celor neprihăniţi, ca lumina
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. (Prov. 4,11–12. 18.)
Doamne, în Tine îmi pun tăria şi în inima mea locuieşte încrederea. Eu merg din putere în putere şi mă
înfăţişez înaintea lui Dumnezeu în Sion. (Ps. 84,5. 7.)

Eu mă încred în Domnul şi Acesta îmi înnoieşte puterea şi zbor ca vulturii; alerg şi nu obosesc, umblu şi nu
ostenesc. (Isa. 40,29. 31.)
Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă aşezi pe un munte
tare. Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.
(Ps. 30,7. 18,29.)

Chiar dacă obosesc mergând, tot mai găsesc putere în
mâna mea, şi nu mă voi îmbolnăvi căci aşa îmi spune
Cel Atotputernic: Ţi-am văzut căile şi te tămăduiesc.
(Isa. 57,10. 18.)

Sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea
ca un prieten peste cortul meu. Zilele mele vor fi
multe ca nisipul, apa pătrunde în rădăcinile mele şi
roua stă toată noaptea peste ramurile mele. Slava mea
înverzeşte neîncetat şi arcul îmi va întineri în mână.
(Iov 29,4. 18–20.)

Trupul meu este sănătos, iar oasele mele se răcoresc,
căci mă tem de Domnul, şi mă abat de la rău. (Prov. 3,7–8.)
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Mulţumesc, Doamne că bunătăţile Tale nu s-au sfârşit,
îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Lui este atât de mare!
(Plân. 3,22–23.)

El îmi satură de bunătăţi bătrâneţea şi mă face să întineresc iarăşi ca vulturul. (Ps. 103,5.)

Omul meu din lăuntru se înnoieşte zi de zi prin
înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Mă îmbrac în
omul cel nou care se înnoieşte spre cunoştinţă,
după chipul Celui ce l-a făcut. Omul meu din lăuntru se înnoieşte zi de zi. (Tit. 3,5. Col. 3,10. 2Cor. 4,16.)

Cresc şi mă întăresc în duh, sunt plin de înţelepciune
şi harul lui Dumnezeu este peste mine. (Luc. 2,40.)

Domnul, potrivit cu bogăţia slavei Sale, mă face să mă
întăresc în putere prin Duhul Lui, în omul din
lăuntru. (Efes. 3,16.)

Eu privesc cu faţa descoperită, ca într-o oglindă,
slava Domnului şi sunt schimbat în acelaşi chip
al Lui din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
(2Cor. 3,18.)

Credinţa mea merge mereu crescând şi dragostea
mea faţă de ceilalţi se măreşte. Sunt înrădăcinat
şi zidit în Tine Doamne, întărit prin credinţă,
după învăţăturile care mi-au fost date şi sporind
în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. (2.Tes. 1,3. Col. 2,7.)

Eu cresc ca să fiu un Templu sfânt în Domnul şi sunt
zidit împreună cu Isus Hristos ca să fiu un lăcaş al lui
Dumnezeu prin Duhul. Cresc în toate privinţele ca să
ajung la Cel ce este Capul, Hristos. (Efes. 2,21–22. 4,15.)
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Cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor îmi primesc
creşterea în omul lăuntric pe care mi-o dă
Dumnezeu. (Col. 2,19.)

Bine închegat şi strâns legat cresc în Trup, cu ajutorul
tuturor încheieturilor Domnului Isus, potrivit cu lucrarea
mea după măsura ei, mă zidesc în dragoste. (Efes. 4,16.)

Mă port într-un chip vrednic de Tine Doamne Isuse ca
să-Ţi fiu plăcut în orice lucru, aducând roade în tot
felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui
Dumnezeu. (Col. 1,10.)

Cresc în harul şi în cunoştinţa Domnului şi
Mântuitorului meu Isus Hristos. Mă întăresc în harul
care este în Isus Hristos. (2Pet. 3,18. 2Tim. 2,1.)

Cresc cu laptele duhovnicesc şi curat al Cuvântului.
Cuvântul se răspândeşte şi se întăreşte în mine cu
putere. (1Pet. 2,2. Fapt. 19,20.) Amin!
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DOMNUL ESTE LUMINA MEA VEŞNICĂ

Binecuvântează-mă Doamne şi mă păzeşte! Doamne, fă
ca Faţa Ta să lumineze peste mine şi îndură-Te de
mine! Înalţă-Ţi Doamne Faţa peste mine şi dă-mi pacea.
(Num. 6,24–26.)

Fă să strălucească Faţa Ta peste mine, robul Tău şi
învaţă-mă orânduirile Tale! (Ps. 119,135.)
Fă să răsară peste mine lumina Feţei Tale, Doamne!
(Ps. 4,6.)

Mulţumesc, Dumnezeul meu, că asculţi rugăciunea şi
cererea robului Tău, şi pentru dragostea Domnului fă să
strălucească Faţa Ta peste sfântul Tău locaş pustiit.
(Dan. 9,17.)

Ridică-mă Doamne, fă să strălucească Faţa Ta şi voi fi
scăpat. (Ps. 80,3.)
Fă să lumineze Faţa Ta peste robul tău, scapă-mă,
prin îndurarea Ta. (Ps. 31,16.)

Dreapta Ta, braţul Tău, lumina Feţei Tale mă ajută,
pentru că mă iubeşti, Doamne. (Ps. 44,3.)
Doamne, Tu ai milă de mine şi mă binecuvântezi, faci să
lumineze peste mine Faţa Ta. (Ps. 67,1.)

Priveşte, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Dă
lumină ochilor mei. (Ps. 13,3.) Poruncile Domnului sunt
curate şi luminează ochii. (Ps. 19,8.)
Doamne, la Tine este izvorul vieţii, prin lumina Ta văd
lumina. (Ps. 36,9.)

Tu îmi aprinzi lumina mea; Domnul, Dumnezeul
meu, îmi luminează întunericul meu. (Ps. 18,28.)
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Trimite lumina şi credincioşia Ta, ca să mă călăuzească,
şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile
Tale. (Ps. 43,3.)

Domnul este Dumnezeu şi mă luminează. (Ps. 118,27.)
Căci celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric
de la Cel care e milostiv, îndurător şi drept. (Ps. 112,4.)
Cărarea celor neprihăniţi este cărarea mea, este ca
lumina strălucitoare a cărei strălucire merge mereu
crescând până la miezul zilei. Când umblu, pasul
nu-mi va fi stânjenit şi când voi alerga, nu mă voi
poticni. (Prov. 4,18. 12.)

Domnul mă păzeşte, candela Lui străluceşte deasupra capului meu şi umblu în lumina Lui. (Iov 29,2–3.)

Pe ce pun mâna îmi izbuteşte, pe cărările mele străluceşte lumina, pentru că cel Atotputernic este desfătarea
mea şi îmi ridic faţa spre Dumnezeu. Eu Te rog şi Tu mă
asculţi. (Iov 22,26–28.)

Eu privesc spre Domnul, îmi pun nădejdea în
Dumnezeul mântuirii mele, căci chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea. El mă scoate
la lumină şi privesc dreptatea Lui. El mi-a izbăvit
sufletul de la moarte, mi-a ferit picioarele de cădere, astfel
umblu înaintea Ta Doamne, în lumina celor vii.
(Mic. 7,7–9. Ps. 56,13.)

Îţi mulţumesc Doamne, căci eşti binevoitor şi mă laşi să-Ţi
văd Faţa cu bucurie şi viaţa mea vede lumina, lumina
celor vii. (Iov 33,26. 28. 30.)
Eu nu am decât fericire, bucurie, veselie şi slavă. Căci
Domnul mi-a trimis strigăte de bucurie, de veselie, şi mă
sprijină cu lumina lămpii. (Est. 8,16. Ier. 25,10.)
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Lumina este semănată pentru cel neprihănit şi bucuria
pentru cei cu inimă curată. (Ps. 97,11.)
Domnul va preface întunericul în lumină înaintea mea
şi locurile strâmbe în locuri netede şi nu mă va părăsi.
(Isa. 42,16.)

Strig către Domnul şi El zice: Iată-Mă! Lumina mea
răsare peste întunecime. (Isa. 58,9–10.)

Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă
tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi
fie frică? (Ps. 27,1.)

Braţul Tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta
este înălţată. Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt
înaintea Feţei Tale. Umblu în lumina Feţei Tale,
Doamne. (Ps. 89,13–15.)
Dumnezeu mi-a luminat inima pentru ca să fac să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe
faţa lui Isus Hristos. (2Cor. 4,6.)

Nu soarele îmi va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu
mă va mai lumina cu lumina ei; ci, Domnul va fi
Lumina mea pe vecie şi Dumnezeul meu va fi slava
mea. (Isa. 60,19.)
Umblu în lumină, sunt fiu al luminii.
1Tes. 5,5.)

(Ioan 12,35–36.

Sunt lumină în Domnul. Umblu ca un copil al luminii.
(Efes. 5,8.) Mă îmbrac cu armele luminii. (Rom. 13,12.)
Slava lui Dumnezeu mă luminează şi făclia mea este
Mielul Domnului. Dumnezeu mă luminează şi împărăţesc în veci de veci. (Apoc. 21,23. 22,5.)
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Eu sunt o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un
neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu şi l-a câştigat
să fie al Lui, ca să vestesc puterile minunate ale Celui ce
m-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.
(1Pet. 2,9.)

Îţi mulţumesc Tată, că m-ai învrednicit să am parte de

moştenirea sfinţilor, în lumină. Tu m-ai izbăvit de sub
puterea întunericului şi m-ai strămutat în împărăţia
Fiului dragostei Tale, în care am răscumpărarea prin
sângele Lui, iertarea păcatelor. Domnul este partea
mea de moştenire. (Col. 1,12–14. Plân. 3,24.) Amin!
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SLAVA DOMNULUI SE ARATĂ PESTE MINE

Doamne, m-ai făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu
şi m-ai încununat cu slavă şi cu cinste. (Ps. 8,5.)
Mare este slava mea în urma ajutorului Tău; Tu pui
peste mine strălucire şi măreţie. Mă faci pe vecie o pricină
de binecuvântări şi mă umpli de bucurie înaintea Feţei
Tale. (Ps. 21,5–6.)

Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care
locuieşte slava Ta. (Ps. 26,8.)

Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în
Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.
(Ps. 62,7.)

Dă Doamne să te privesc în locaşul cel Sfânt ca să-Ţi văd
puterea şi slava. (Ps. 63,2.)

Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât a celei
dintâi şi în locul acesta voi da pacea — zice Domnul
oştirilor. (Hag. 2,9.)

Mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi Te slăvesc. Binecuvântat să fie în veci slăvitul Tău Nume, tot
pământul să se umple de slava Ta! (Ps. 71,8. 72,19.)

Tu mă călăuzeşti cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în
slavă. Ajută-mă Dumnezeul mântuirii mele, pentru
slava Numelui Tău. (Ps. 73,24. 79,9.)

Doamne, Dumnezeul meu eşti un soare şi un scut; Tu
dai Doamne îndurare şi slavă şi nu lipseşti de niciun
bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. (Ps. 84,11.)

Se arată robilor Tăi, lucrarea Ta şi slava Ta fiilor lor.
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule şi fie slava Ta
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peste tot pământul! Strălucire şi măreţie este lucrarea
Ta şi dreptatea Ta ţine în veci, capul meu se înalţă cu
slavă. (Ps. 90,16. 108,5. 111,3.)
Nu mie, Doamne, ci Numelui Tău dă slavă, pentru
bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta! (Ps. 115,1.)

Laud Numele Domnului! Căci, numai Numele Lui este
înălţat, măreţia Lui este mai pe sus de pământ şi de
ceruri! Căci, Domnul are plăcere de mine, mă slăveşte,
mântuindu-mă. Lauda lui Dumnezeu şi sabia cu două
tăişuri sunt în gura mea. Domnul aduce la îndeplinire
judecata scrisă împotriva duşmanilor mei. Aceasta este o
cinste pentru toţi credincioşii Lui! (Ps. 148,13. 149,6. 9.)
Sar de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de
biruinţă, căci mi s-a dat slava Libanului, strălucirea
Carmelului şi a Saronului. Voi vedea slava Domnului,
măreţia Dumnezeului meu. Atunci se va descoperi
slava Domnului peste mine şi orice făptură o va
vedea, căci gura Domnului a vorbit. (Isa. 35,2. 40,5.)

Atunci, lumina mea răsare ca zorile şi vindecarea mea
încolţeşte repede, neprihănirea mea merge înaintea mea
şi slava Domnului mă însoţeşte. Mă scol şi mă luminez, căci a venit lumina mea şi slava Domnului a
răsărit peste mine. Răsare peste mine Domnul şi
slava Lui se arată peste mine. Şi neamuri vor umbla în
lumina mea şi împăraţi în strălucirea razelor
mele. (Isa. 58,8. 60,1–3.)

Sunt o odraslă sădită de Domnul, lucrarea mâinilor
Sale, ca să slujesc spre slava Sa. (Isa. 60,21.)

Domnul îmi dă o cunună împărătească în loc de cenuşă,
un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de
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laudă în locul unui duh mâhnit, să fiu numit terebinte al
neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujesc spre
slava Lui! (Isa. 61,3.)

Atunci neamurile vor vedea mântuirea mea şi toţi împăraţii slava mea şi-mi vor pune un nume nou pe care-l va
hotărî gura Domnului. Voi fi o cunună strălucitoare
în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna
Dumnezeului meu. Şi Domnul îşi pune plăcerea în mine
şi cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa se va bucura
Dumnezeul meu de mine. (Isa. 62,2–5.)

Doamne, Dumnezeule, în toate zilele vreau să fiu desfătarea Ta, jucând neîncetat înaintea Ta. Slava mea
va înverzi neîncetat, şi arcul îmi va întineri în mână.
(Prov. 8,30. Iov 29,20.)

Domnul a pus în mine Duhul Lui cel Sfânt şi povăţuieşte dreapta mea cu braţul Său cel Sfânt. Priveşte din
cer şi să mă vezi din locuinţa Ta cea sfântă şi slăvită!
Arată-mi râvna şi puterea Ta. Fiorul inimii Tale şi îndurarea Ta să se arate faţă de mine! Să-şi arate Domnul
slava Sa peste mine, ca lumea să vadă bucuria mea.
(Isa. 63,11–12.15. 66,5.)

Iată că Domnul îndreaptă spre mine pacea ca un
râu şi slava neamurilor ca un pârâu ieşit din matcă.
(Isa. 66,12.)

Căci, pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului,
ca fundul mării de apele care-l acopăr. (Hab. 2,14.)

Măreţia lui Dumnezeu acoperă cerurile, şi slava Ta
umple pământul. Strălucirea Ta este ca lumina soarelui,
din mâna Ta pornesc raze, şi acolo este ascunsă tăria Ta.
(Hab. 3,3–4.)
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Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus,
şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui; când va
năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune
pe fugă. (Isa. 59,19.)

Eu privesc cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului şi sunt schimbat în acelaşi chip al Lui din
slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2Cor. 3,18.)
Doamne, îţi mulţumesc pentru slavă, legăminte, darea
Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele. (Rom. 9,4.)

Domnul îmi arată bogăţia slavei Lui, faţă de nişte
vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. (Rom. 9,23.)

Trebuie să mulţumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru
că de la început Dumnezeu m-a ales pentru mântuire, în
sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce m-a
chemat El, ca să capăt slava Domnului nostru Isus
Hristos. (2Tes. 2,13–14.)

Dragă Isuse, Tu aşa te-ai rugat la Tatăl: Le-am dat acea
slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie
una, cum şi noi Suntem una. (Ioan 17,22.) Conform
cuvintelor lui Isus: am devenit una cu Tatăl, şi
una cu Fiul, prin Duhul Sfânt. (Ioan 17,21.) Amin!
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DOMNUL M-A ÎNCUNUNAT

Cununa — untdelemnul ungerii Dumnezeului meu —
este peste mine. (Lev. 21,12.)
Domnul se gândeşte la mine şi Domnul are grijă de
mine. M-a făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu, şi
m-a încununat cu slavă şi cu cinste, m-a pus peste
lucrările mâinilor Sale, toate mi le-a supus picioarelor
mele. (Ps. 8,4–6. Evr. 2,5–8.)
Îţi mulţumesc Tată, că mi-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire şi mi-ai pus în cap o cunună de aur
curat. (Ps. 21,3.)
Îţi mulţumesc Tată, că mi-ai iertat toate fărădelegile şi
mi-ai vindecat toate bolile. Tu mi-ai izbăvit viaţa din
groapă şi m-ai încununat cu bunătate şi îndurare. Tu
îmi saturi de bunătăţi bătrâneţea şi mă faci să întineresc iarăşi, ca vulturul. (Ps. 103,3–5.)
Domnul oştirilor este o cunună strălucitoare şi o
podoabă măreaţă pentru mine, ca rămăşiţă a poporului
Său; un duh de dreptate pentru cel ce şede pe scaunul de
judecată şi o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaşi înapoi
până la porţile lui. (Isa. 28,5–6.)
Domnul Îşi înalţă puterea lui David peste mine, îmi pregăteşte o candelă mie, unsului Său. Îi îmbracă de ruşine
pe vrăjmaşii mei iar peste mine străluceşte cununa
mea. Îmi pune pe cap o cunună plăcută şi mă
împodobeşte cu o strălucită cunună împărătească.
(Ps. 132,17–18. Prov. 4,9.)

Neamurile vor vedea mântuirea mea, şi toţi împăraţii
slava mea, şi-mi vor pune un nume nou, pe care-l va
hotărî gura Domnului. Eu voi fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească
în mâna Domnului, Dumnezeului meu. (Isa. 62,2–3.)
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Domnul oştirilor ne va ocroti, ne va scăpa în ziua aceea
Domnul Dumnezeul nostru ca pe turma poporului său.
Căci noi suntem pietrele cununii împărăteşti, care
vom străluci în ţara Sa. Cât este de mare bunătatea Ta
Doamne. (Zah. 9,15–17.)
Nădejdea, bucuria şi cununa mea de slavă este
mulţimea mântuită înaintea Domnului Isus Hristos la
venirea Lui. (1Tes. 2,19.)
De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care
mi-o va da, în „ziua aceea” Domnul, judecătorul cel
drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit
venirea Lui. (2Tim. 4,8.)
Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit
bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce-L iubesc. (Iac. 1,12.)
Şi când se va arăta Păstorul cel mare, Isus, voi căpăta
cununa, care nu se poate veşteji, a slavei. (1Pet. 5,4.)
Aşa îmi spune Domnul: Nu te teme nicidecum de ce ai să
suferi. Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa
vieţii. (Apoc. 2,10.)
Doamne, mă bucur de ocrotirea Ta puternică şi de ajutorul Tău care mă umple de veselie. Mi-ai dat ce-mi dorea
inima şi n-ai lăsat neîmplinit ceea ce-mi cereau buzele
mele. Ci mi-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire şi
mi-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Ţi-am cerut
viaţă şi mi-ai dat; o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe
vecie. Mare este slava mea în urma ajutorului Tău, căci
ai pus peste mine strălucire şi măreţie. Mă faci pe vecie o
pricină de binecuvântare şi mă umpli cu bucurie înaintea
Feţei Tale. Eu mă încred în Domnul şi bunătatea Celui
Prea Înalt mă face să nu mă clatin. (Ps. 21,1–7.) Amin!
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DOMNUL JUDECĂ PRICINA MEA

Tată ceresc, Tu eşti Judecătorul tuturor, Judecătorul
cel drept. (Evr. 12,23.)

Îţi mulţumesc că Tu îmi sprijineşti dreptatea şi pricina
mea, şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un
Judecător drept. (Ps. 9,4.)
Îţi mulţumesc Tată că am la Tine un mijlocitor, pe
Isus Hristos Cel neprihănit. (1Ioan 2,1–2.)

Domnul este judecătorul meu, El judecă; El îmi
apără pricina şi El mă izbăveşte din mâna potrivnicului. (1Sam. 24,15.)

Domnul îmi apără pricina şi despoaie viaţa celor ce
mă despoaie. (Prov. 22,23.)

Domnul împărăţeşte în veac şi Şi-a pregătit scaunul de
domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. (Ps. 9,7–8.)

Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-Te împotriva
urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te ca să-mi ajuţi, şi
rânduieşte o judecată! (Ps. 7,6.)
Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dă
dreptatea Ta fiului împăratului! (Ps. 72,1.)

Doamne judecă-mă! Fă-mi dreptate Doamne, după
neprihănirea şi nevinovăţia mea! Pune odată capăt răutăţii celor răi, şi întăreşte pe cel neprihănit. (Ps. 7,8–9.)

Doamne, Tu eşti Împărat în veci de veci; Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne! Îmi întăreşti inima, Îţi
pleci urechea spre mine, ca să-mi faci dreptate ca
să nu mai îmi insufle groaza cel rău. (Ps. 10,16–18.) Domnul
apără pricina sufletului meu, Domnul îmi răscumpără
viaţa. (Plân. 3,58.)
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Cel ce mă îndreptăţeşte este aproape, El mă ajută.
Puternic este Răzbunătorul meu, El, al cărui Nume este
Domnul oştirilor. El va apăra pricina mea, ca să dea odihnă
ţării şi să facă vrăjmaşul să tremure. (Isa. 50,8. Ier. 50,34.)

Dumnezeu a făcut cu mine un legământ veşnic, bine
întărit în toate privinţele şi tare. El va face să răsară
din El, tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea.
(2Sam. 23,5.)

Din pricina legământului Tău încheiat cu mine, pecetluit
cu sânge, adu-mi judecata. (Zah. 9,11.)

Tu, Doamne aşa mă îndemni: Înainte ca să Mă chemi,
îţi voi răspunde, înainte ca să isprăveşti vorba, voi
asculta! (Isa. 65,24.)
Doamne, Tu îmi aperi pricina şi mă răscumperi, mă
înviorezi după făgăduinţa Ta. (Ps. 119,154.)

La umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare,
până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu,
care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă
ocări. Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia, care să vegheze asupra mea. (Ps. 57,1–3. 61,7.)

Nu te bucura de mine, vrăjmaşule, căci chiar dacă am
căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea. Domnul îmi
apără pricina şi-mi face dreptate, El mă scoate la
lumină şi voi privi dreptatea Lui. (Mic. 7,8–9.)

Domnul a abătut de la mine pedepsele mele, a îndepărtat pe vrăjmaşul meu; Domnul, Împăratul lui
Israel, este în mijlocul meu; nu trebuie să mă mai tem
de nicio nenorocire! (Ţef. 3,15.) Faceţi la planuri, cât voiţi,
căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi la hotărâri cât
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voiţi, căci vor fi fără urmări! Căci, Dumnezeu este cu
mine şi îmi va aduce judecata căci sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. (Isa. 8,10. 2Cor. 5,21.)
Orice armă făurită împotriva mea va fi fără putere şi
orice limbă care se ridică la judecată împotriva mea, va
fi osândită. Aceasta este moştenirea slujitorilor
Domnului, aşa este mântuirea care vine de la Mine,
zice Domnul. (Isa. 54,17.)
El Îşi trimite poruncile pe pământ, Cuvântul Lui
aleargă cu iuţeală mare. (Ps. 147,15.)
Domnul înaintează ca un viteaz, Îşi stârneşte râvna ca
un om de război; înalţă glasul, strigă, Îşi arată puterea împotriva vrăjmaşilor mei. (Isa. 42,13.)
Iată, înfruntaţi şi acoperiţi de ruşine vor fi toţi cei
ce sunt mâniaţi pe mine, vor fi nimiciţi şi vor pieri
cei ce mi se împotrivesc. Îi caut şi nu-i găsesc pe cei
ce se ceartă cu mine, vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce
se războiesc cu mine, căci Tu eşti Doamne, Dumnezeul
meu, care mă iei de mâna dreaptă şi-mi zici: Nu te teme
de nimic, Eu îţi vin în ajutor! (Isa. 41,11–13.)
Sunt întărit prin neprihănire. Izgonesc neliniştea, căci
nu am nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia
de mine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Tine; oricine se va uni împotriva mea va cădea sub puterea
mea, pentru că Cel ce este în mine, este mai mare
decât cel ce este în lume. (Isa. 54,14–15. 1Ioan 4,4.)
Tu, Doamne ieşi ca să izbăveşti pe poporul Tău, să izbăveşti pe unsul Tău; sfărâmi acoperişul casei celui rău, o
nimiceşti din temelii până în vârf. (Hab. 3,13.)
Domnul, mă ocroteşte împotriva ameninţărilor şi mă
scapă din mâna celor puternici, încât nădejdea să mă
sprijine, iar fărădelegea îşi închide gura. (Iov 5,15–16.)
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Dumnezeu se îndură de mine, căci a găsit un preţ de
răscumpărare pentru mine! Mă rog Ţie Dumnezeul
meu şi Tu îmi eşti binevoitor, mă laşi să-ţi văd Faţa
cu bucurie şi mi-ai dat înapoi nevinovăţia. Viaţa
mea vede lumina, mă luminezi cu lumina celor
vii. (Iov 33,24. 26. 28. 30.)
Ţi-am dat un loc şi te-am sădit ca să locuieşti în el şi să
nu mai fii tulburat, ca să nu te mai apese cei răi,
căci ţi-am dat odihna, izbăvindu-te de toţi vrăjmaşii tăi
şi ţi-am zidit o casă. Aşa vorbeşte Domnul. (2Sam. 7,10–11.)
Sunt biruitor în toate privinţele, căci chem, să mărturisească sângele Mielului, sângele stropirii, sângele
legământului pe care l-a rânduit Dumnezeu pentru
mine. (Evr. 9,20. 12,24.)
Căci trei sunt care mărturisesc în cer despre adevărul
că am învins lumea: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt.
(1Ioan 5,7.)

Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ despre răscumpărarea mea deplină: Duhul, apa şi sângele.
(1Ioan 5,8.)

Chem sângele cel sfânt să mărturisească asupra
tuturor pricinilor (cazurilor) mele, să mărturisească
despre răscumpărarea mea, prin puterea Duhului Sfânt,
să vorbească sângele Sfânt despre răscumpărarea mea
căci este scris: sângele lui Hristos vorbeşte mai bine
decât sângele lui Abel. Astfel, vin cu pricina mea la Isus,
Mijlocitorul legământului cel nou şi la sângele
stropirii, care mărturiseşte din îndurarea lui
Dumnezeu despre mântuirea mea. (Evr. 12,24.)
Sunt biruitor prin sângele Mielului şi prin cuvântul
mărturisirii mele. (Apoc. 12,11.) Amin!
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FĂRĂDELEGEA ÎŞI ÎNCHIDE GURA

Doamne, către Tine strig, căci împăraţii pământului
se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Ta, Doamne şi împotriva Unsului Tău. Tu Doamne,
care şezi în ceruri, râzi şi-ţi baţi joc de ei. În mânia
Ta le vorbeşti şi-i îngrozeşti cu urgia Ta. (Ps. 2,2. 4–5.)
Doamne, braţul Tău este puternic, mâna Ta este tare,
dreapta Ta este înălţată. Dreptatea şi judecata sunt
temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt înaintea Feţei Tale. Eu umblu în lumina
Feţei Tale, Doamne, eu mă bucur neîncetat de
Numele Tău şi mă fălesc cu dreptatea Ta, căci Tu
eşti fala puterii mele şi în bunăvoinţa Ta ridici
puterea Mea. Domnul este scutul meu, Sfântul lui
Israel este împăratul meu. (Ps. 89,13–18.)

Mâna Ta, tot timpul mă sprijină şi braţul Tău mă întăreşte, astfel vrăjmaşul nu mă poate prinde şi cel
rău nu mă apasă, căci Tu zdrobeşti dinaintea mea pe
potrivnicii mei şi-i loveşti pe cei ce mă urăsc.
Credincioşia şi bunătatea Ta sunt cu mine şi tăria
mea se înalţă prin Numele Tău. (Ps. 89,21–24.)

Tu Doamne, mă ocroteşti în coliba Ta, în ziua necazului
mă ascunzi sub acoperişul cortului Tău şi mă înalţi ca
pe o stâncă. Iată, că mi se şi înalţă capul peste
vrăjmaşii mei, care mă înconjoară. Eu voi aduce
jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiţei, voi cânta
şi voi lăuda pe Domnul. (Ps. 27,5–6.)
Învaţă-mă Doamne calea Ta şi povăţuieşte-mă pe
cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei. (Ps. 27,11.)
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O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se
încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor. Tu mă ascunzi la
adăpostul feţei Tale, de cei ce mă prigonesc, mă ocroteşti în cortul Tău de limbile care mă clevetesc.
Binecuvântat să fii Doamne, căci ţi-ai arătat în chip
minunat îndurarea faţă de mine, parcă aş fi fost într-o
cetate întărită. (Ps. 31,19–21.)

Aşa îmi spune Domnul: „Oricine se va uni împotriva
ta, va cădea sub puterea ta. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere şi pe orice limbă care se va
ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi.
Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este
mântuirea care vine de la Mine.” (Isa. 54,15. 17.)
Domnul păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi-i izbăveşte din mâna celor răi. (Ps. 97,10.)

Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul, El
este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi
ajută şi-i izbăveşte de cei răi şi-i scapă, pentru că se
încred în El. (Ps. 37,39–40.)

Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu
cei ce se luptă cu mine! Ia pavăza şi scutul şi scoală-te
să-mi ajuţi. Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta!”
(Ps. 35,1–3.)

Când cel rău zice cu trufie: nu este Dumnezeu, gura îi
este plină de blesteme, de înşelătorii şi de vicleşuguri şi
sub limbă are răutate şi fărădelege. Scoală-te
Doamne, Dumnezeule, ridică mâna! Nu uita de
mine, judecă pricina mea. Tu vezi lucrul acesta, căci
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Tu priveşti necazul şi suferinţa ca să iei în mână pricina
mea. În nădejdea Ta mă las eu, căci Tu îmi vii în ajutor Doamne, Tu eşti împărat în veci de veci! Tu auzi
rugăciunile mele, Doamne! Îmi întăreşti inima, Îţi
pleci urechea, ca să faci dreptate orfanului şi celui
asuprit, ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din
pământ. (Ps. 10,4. 7. 12. 14. 16–18.)

Doamne, să se arate dreptatea mea înaintea Ta şi să
privească ochii Tăi neprihănirea mea! Arată-ţi bunătatea ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce
caută adăpost, şi-i izbăveşti de potrivnicii lor,
prin dreptatea Ta! Păzeşte-mă ca lumina ochiului,
ocroteşte-mă, la umbra aripilor Tale, de cei răi care
mă prigonesc, de vrăjmaşii mei de moarte, care mă
împresoară şi care au cuvinte semeţe în gură. Scoală-te
Doamne, ieşi înaintea vrăjmaşului şi izbăveşte-mă de
cel rău cu sabia Ta. Iar eu în nevinovăţia mea, voi
vedea Faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de
chipul Tău. (Ps. 17,2. 7–11. 13. 15.)

Scapă-mă Doamne, de vrăjmaşii mei, ocroteşte-mă de
potrivnicii mei. Din gura lor ţâşneşte răul, pe buzele lor
sunt săbii. Dar, Tu Doamne, râzi de ei, Tu îţi baţi joc de
ei. Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc,
căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul
meu, în bunătatea Lui, îmi iese înainte, El mă face
să-mi văd împlinită dorinţa faţă de cei ce mă prigonesc.
(Ps. 59,1. 7–10.)

Domnul împărăţeşte: să se veselească pământul, şi
să se bucure ostroavele cele multe. Norii şi negura îl
înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie. Înaintea Lui merge focul şi-i
arde de jur împrejur pe potrivnicii mei. (Ps. 97,1–3.)
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Eu mă voi bucura în Dumnezeu; oricine jură pe El
se va făli, căci va astupa gura mincinoşilor. (Ps. 63,11.)
Eu alerg la Dumnezeu, Lui îi spun necazul meu; El
face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr. El
înalţă pe cei smeriţi, izbăveşte pe cei necăjiţi şi nimiceşte planurile oamenilor vicleni, ca aceştia să nu poată
să şi le îndeplinească. Planurile oamenilor înşelători
sunt răsturnate. Dumnezeu mă scapă din mâna celor
puternici astfel eu am nădejde, iar fărădelegea îşi
închide gura. Sunt la adăpost de biciul limbii şi voi
fi fără teamă când va veni pustiirea. Râd de pustiire şi
de foamete şi nu mă tem de fiarele pământului căci am
legământ până şi cu pietrele câmpului şi fiarele pământului sunt în pace cu mine. Am fericire în cortul meu
şi nu este lipsă în casa mea. (Iov 5,8–9. 11–13. 15–16. 21–24.)

Tată, Te slăvesc pe Tine pentru adevărul Tău cu care
m-ai înzestrat şi inima mea se bucură căci, Tu mi-ai
jurat astfel: „Orice armă făurită împotriva ta va fi
fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la
judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este
moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea
care vine de la Mine.” (Isa. 54,17.)
Tată, mă bucur în Tine şi cred că voi vedea că este
deosebire între cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce
slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte. (Mal. 3,18.)
Amin!
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TOATE LUCRURILE LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ SPRE
BINELE CELOR CE IUBESC PE DUMNEZEU

Când strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi-i scapă
din toate necazurile lor. (Ps. 34,17.)

Tată, dragă Tată, de multe ori vine nenorocirea peste cel
fără prihană, dar Tu îl scapi întotdeauna din ea. Eu
cred acest lucru cu credinţă sfântă, şi-ţi mulţumesc că
înfăptuieşti acest lucru pentru mine, atunci când
mânia vrăjmaşilor mei se ridică împotriva mea. Tu îţi
întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta
mă mântuieşte. Când Te chem, mă asculţi, mă
îmbărbătezi şi-mi întăreşti sufletul. (Ps. 34,19. 138,7. 3.)

Te laud din toată inima mea, mă închin în templul Tău cel
Sfânt, şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea Cuvântului
Tău, şi Cuvântul Tău mă păzeşte. (Ps. 138,1–2.)

Domnul este stânca mea, la care găsesc adăpost, scutul
meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul meu cel înalt
şi scăparea mea. Tu eşti Mântuitorul meu, tu mă scapi
de silnicie. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă, şi
sunt izbăvit de vrăjmaşii mei. În strâmtorarea mea,
am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu
şi El din locaşul Lui, mi-a auzit glasul şi strigătul meu a
ajuns la urechile lui. El şi-a întins mâna de sus din înălţime, m-a apucat. M-a scos din apele cele mari.
Domnul a fost sprijinitorul meu, El m-a scos la loc larg,
m-a mântuit pentru că mă iubeşte. Tu, Doamne eşti
lumina mea, Tu luminezi întunericul meu. Cu Tine mă
năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul
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meu sar peste zid. Căile Domnului sunt desăvârşite,
Cuvântul Domnului este curăţit şi El este un scut
pentru toţi cei ce caută adăpost în El. Dumnezeu
este cetăţuia mea cea tare, şi El mă călăuzeşte pe calea
cea dreaptă, făcându-mi picioarele ca ale cerboaicelor şi
aşezându-mă pe locurile mele cele mai înalte. Tu,
Doamne, îmi dai scutul mântuirii Tale, şi ajung mare
prin bunătatea Ta. Lărgeşti drumul sub paşii mei şi
picioarele mele nu se clatină. Tu mă încingi cu putere
pentru luptă, răpui sub mine pe potrivnicii mei.
Trăiască Domnul, şi binecuvântată să fie Stânca mea.
Înălţat să fie Dumnezeu, stânca mântuirii mele. El mă
face să scap de vrăjmaşii mei, mă înalţă mai presus
de potrivnicii mei, mă izbăveşte de omul asupritor.
De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne şi voi
cânta spre slava Numelui Tău. El dă mari izbăviri
împăratului Său, şi arată mila unsului Său: lui
David şi seminţei lui, pentru totdeauna. (2Sam. 22,1–51.)

Vin cu deplină încredere înaintea scaunului harului, ca
să capăt îndurare şi să găsesc har, pentru ca să fiu
ajutat la vreme de nevoie, căci ştiu Doamne, că ochii
Tăi sunt peste cei neprihăniţi şi urechile Tale iau aminte
la rugăciunile lor, însă Faţa Ta, Doamne este împotriva
celor ce fac răul. (Evr. 4,16. 1Pet. 3,12.)

Tată, eu îi binecuvântez pe cei ce mă prigonesc, îi
binecuvântez şi nu-i blestem, astfel las ca mânia lui
Dumnezeu să se răzbune, căci Tu Doamne, eşti
Judecătorul cel Drept. Îi iert pe cei ce se duşmănesc
cu mine, şi pe toţi îi aşez în mâna Ta, Doamne, căci
Tu ai spus: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.”
(Rom. 12,14. 19.)
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Tot ceea ce potrivnicii mei au plănuit împotriva mea,
întoarce-o Doamne asupra lor, căci este scris: blestemul
neîntemeiat nu nimereşte ci se întoarce peste cel ce-l
trimite. (Prov. 26,2.)

Este scris: toate lucrurile lucrează împreună spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele
celor ce sunt chemaţi după planul Său. În orice încercare
sunt mai mult decât biruitor, prin Tine, Doamne
Isuse care mă iubeşti. Ştiu şi mărturisesc cu credinţă, că
nu mă voi face de ruşine în niciun lucru, căci orice ar fi
plănuit potrivnicii mei împotriva mea, Dumnezeu
întoarce acel lucru spre binele meu, iar dreptatea
mea, care vine de la Tine, Doamne Isuse, se va
arăta. Biruinţa Domnului va ieşi la suprafaţă,
lumina Feţei tale se va arăta peste mine, şi slava
Domnului va străluci peste mine. (Rom. 8,28. 37.)

Focul dragostei Tale arde în inima mea şi ştiu că
nimic nu va fi în stare să mă despartă de dragostea
lui Dumnezeu care este în Isus Hristos. Sunt pe
deplin încredinţat prin mărturia şi mângâierea Duhului
Sfânt, că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele
viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură,
nu vor fi în stare să mă despartă de dragostea lui
Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul meu.
(Rom. 8,38–39.) Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIA MEA

Domnul Isus Hristos este pacea mea şi pacea familiei
mele, Cel care a unit familia mea şi a surpat zidul de la
mijloc care ne despărţea, şi în trupul Lui a înlăturat
vrăjmăşia ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou: făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu
Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a
nimicit vrăjmăşia. El a venit astfel să aducă vestea
bună a păcii familiei mele. Familia mea cuprinde
oameni din casa lui Dumnezeu, piatra din capul unghiului
fiind Isus Hristos. În Isus Hristos toată familia mea,
bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în
Domnul. Prin Isus Hristos familia mea e zidită
împreună ca să fie un lăcaş al lui Dumnezeu, prin
Duhul Sfânt. (Efes. 2,14–22.)

Familia mea vorbeşte adevărul în dragoste şi creşte în
toate privinţele ca să ajungă la Cel ce este Capul, Hristos,
din Care toată familia mea bine închegată şi strâns legată,
prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei,
şi se zideşte în dragoste. (Efes. 4,15–16.)

Familia mea se ţine strâns de Capul din care fiecare
membru al familiei mele, hrănit şi bine închegat, cu
ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte
creşterea pe care i-o dă Dumnezeu. (Col. 2,19.)

Doamne, să li se îmbărbăteze inimile celor din familia
mea, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile
plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui
Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse
toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. (Col. 2,2–3.)
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Tată, cu Duhul şi puterea Domnului, întoarce inimile copiilor mei de la neascultare la umblarea în
înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească
Domnului un norod bine pregătit pentru El. (Luc. 1,17.)
Ava, Tată, mă rog ca dragostea copiilor mei să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere ca
să deosebească lucrurile alese, pentru ca să fie curaţi şi
să nu se poticnească până în ziua venirii lui Hristos,
plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre
slava şi lauda lui Dumnezeu. (Filip. 1,9–11.)
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere,
păzeşte inimile şi gândurile copiilor mei în Isus
Hristos. (Filip. 4,7.)
Ava, Tată, Dumnezeule, nu încetez să mă rog pentru
copiii mei şi să cer ca ei să se umple de cunoştinţa
voii lui Dumnezeu în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să se poarte într-un
chip vrednic de Domnul, ca să-i fie plăcuţi în orice
lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune şi
crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu întăriţi cu toată
puterea, potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare cu bucurie. (Col. 1,9–11.)
Îţi mulţumesc, Tată Ceresc că i-ai învrednicit pe cei
din familia mea să aibă parte de moştenirea sfinţilor, în
lumină, că i-ai izbăvit de sub puterea întunericului şi
i-ai strămutat în împărăţia Fiului dragostei Tale,
în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Col. 1,12–14.)
Tată, Tu eşti Dumnezeul Păcii, care, prin sângele
legământului celui veşnic, ai sculat din morţi pe
Domnul nostru Isus, marele Păstor al copiilor mei,
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fă-i desăvârşiţi pe copiii mei în orice lucru bun,
ca să facă voia Ta şi să lucrezi în ei ce-ţi este plăcut,
prin Isus Hristos, a căruia este slava în vecii vecilor.
Amin. (Evr. 13,20–21.)

Ava, Tată, Dumnezeul meu, Tu eşti Acela care lucrezi
în copiii mei, şi le dai, după plăcerea Ta, şi voinţa
şi înfăptuirea, ca să fie fără prihană şi curaţi, copii
ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care strălucesc ca nişte lumini în lume.
(Filip. 2,13. 15.)

Te slăvesc Tată, căci aşa cum este lutul în mâna olarului,
aşa sunt în mâna Domnului Isus inimile copiilor
mei şi inimile tuturor membrilor familiei mele.
(Ier. 18,6.)

Ava Tată, Tu, prin puterea care lucrează în mine şi
în copiii mei, poţi să faci mai mult decât cerem sau
gândim noi; a Ta să fie slava în Biserică şi în Hristos
Isus, din neam în neam, în vecii vecilor. (Efes. 3,20–21.)

Tată, îţi mulţumesc că prin mijlocirea Duhului Sfânt şi
cu ajutorul cetei de îngeri aduci pe toţi fraţii mei din
mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului.
Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe
care le voi face, vor dăinui înaintea Mea — zice Domnul
— aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.
(Isa. 66,20. 22.)

Tată Sfânt, pe copiii mei împreună cu fiecare
membru al familiei mele îi aşez sub protecţia
sângelui sfânt, cerând peste ei stropirea sângelui
sfânt. De asemenea cer stropirea sângelui sfânt
peste toate legăturile şi încheieturile rânduite de
Dumnezeu în cadrul familiei mele. Duşmanul nu se
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poate atinge de acestea. Îţi mulţumesc, Tată Ceresc, că
această putere curăţătoare şi ocrotitoare a sângelui
sfânt funcţionează în viaţa fiecărui membru al familiei
mele. Aşa cum este scris, sângele stropirii vorbeşte pentru ei, şi vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel. Prin
puterea Duhului, cu autoritatea Numelui lui Isus
acest sânge sfânt vorbeşte despre mântuirea şi răscumpărarea lor completă. Amin. (1Pet. 1,2. Evr. 12,22–24.)

Ava, Tată, îţi mulţumesc că, pot să-i înfăţişez cu credinţă
deplină înaintea Ta pe copiii mei, împreună cu fiecare
membru al familiei mele, în perfectă sănătate, mântuire, pace, ascultare, împlinire, prin puterea Ta,
care lucrează în ei. (Col. 1,28.) Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU CĂSNICIE

Tată, în Numele Domnului Isus vin înaintea Ta în rugăciune. Este scris în Cuvântul Tău, că dragostea Ta a
fost turnată în inimile noastre, prin Duhul Sfânt,
care ne-a fost dat. (Rom. 5,5.)

Dragostea Ta fiind în noi, recunoaştem că această
dragoste este mai pe sus de toate. Credem că această
dragoste pătrunde pe deplin căsnicia noastră şi ne
leagă împreună în adevăr, ne face perfecţi, să aducem
roade în tot felul de fapte bune, ca să înfăptuim voia
Ta, lucrând în noi, ceea ce este după plăcerea Ta.
(Col. 3,14. 1,10. Filip. 2,13.)

Căsnicia noastră o păstrăm în dragostea Ta, ca pe o
comoară uriaşă. Suntem legaţi laolaltă în dragoste, prin
Duhul Tău, trăim în armonie, avem o simţire, o dragoste,
un suflet şi un gând şi în smerenie, fiecare privim pe
altul mai pe sus de el însuşi. (Filip. 2,2–3.)

Tată, credem şi mărturisim că suntem buni unul cu
altul, miloşi, iertându-ne unul pe altul şi suntem
răbdători. Căutăm pacea la fiecare pas al nostru şi astfel
trăim în calm şi siguranţă. Având dragoste şi pace în
inima noastră rugăciunile noastre nu sunt împiedicate
să ajungă la Tine. Rugăciunile noastre nu sunt zădărnicite căci, suntem moştenitori împreună ai harului
lui Dumnezeu. (Efes. 4,32. 1Pet. 3,7.)
În căsnicia noastră, lucrarea neprihănirii, este
pacea şi roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe
vecie. Căsnicia noastră este deplină cu roadele
scumpe ale duhului născut din nou. (Isa. 32,17.)
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În căsnicia noastră, roadele Duhului: dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor, cresc, Tată, spre slava şi bucuria Ta.
(Gal. 5,22.)

Şi pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere ne va
păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filip. 4,7.)

Căsnicia noastră se întăreşte zi de zi în legătura unităţii,
pentru că are temelia pusă în Cuvântul Tău şi este
înrădăcinată în dragostea Ta. (Efes. 3,18.)

Tată, în prezenţa Ta sfântă mărturisim că ne gândim doar la ce este adevărat, la ce este vrednic de
cinste, la ce este drept, curat, vrednic de iubit,
vrednic de primit, la orice faptă bună şi orice
laudă. Luăm autoritate totală asupra gândurilor
şi asupra minţii noastre. (Fil. 4,8.)
Tată, Îţi mulţumim că Tu veghezi asupra Cuvântului
Tău, ca să-l împlineşti. (Ier. 1,12.)

Noi mărturisim că stăm alături unul de celălalt, stăruim
unul lângă altul şi ne sprijinim în rugăciune unul pe
altul. Fiecare spunem doar lucruri care îl întăresc
pe celălalt. Nu-l judecăm şi nu-l criticăm pe celălalt, dar perseverăm în mijlociri şi în rugăciune şi
ne binecuvântăm unul pe altul. Îţi mulţumim
Tată, pentru noi doi, în Numele Domnului Isus.
(Mat. 7,1. 1Cor. 13. 1Tim. 2,1.) Amin!
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RUGĂCIUNEA CELOR SINGURATICI,
PENTRU SOŢ (SOŢIE)
Tată, în Numele Domnului Isus vin înaintea Ta în rugăciune. Vin cu mulţumiri înaintea tronului Tău plin de
har şi îndurare. Ridic Cuvântul Tău înaintea Ta,
Tată, prin credinţa mea sfântă, iar Tu prin bunătatea
Ta atotputernică îl împlineşti. (Ioan 16,24.)

Este scris în Cuvântul Tău că dragostea Ta a fost turnată în inima mea prin Duhul Sfânt care mi-a fost
dat. (Rom. 5,5.)

M-am lipit de Domnul, sunt un singur duh cu El.
Fug de curvie, nu păcătuiesc împotriva trupului meu.
Ştiu că trupul meu este Templul Duhului Sfânt,
Care locuieşte în mine şi pe Care L-am primit de la
Dumnezeu şi nu sunt al meu, căci am fost răscumpărat cu un preţ. Proslăvesc dar pe Dumnezeu în
trupul şi în duhul meu care sunt ale lui
Dumnezeu. (1Cor. 6,17–20.)

Sunt fără prihană şi curat, copil al lui Dumnezeu,
fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat în
care strălucesc ca nişte lumini în lume. (Filip. 2,15.)

Tată Sfânt, Tu ai făcut pe om după chipul Tău, l-ai făcut
după chipul lui Dumnezeu: parte bărbătească şi parte
femeiască. (Gen. 1,27.)

Tată, ştii şi Tu că nu este bine ca omul să fie singur. Te rog
Tată, dă-mi un ajutor potrivit pentru mine. (Gen. 2,18.)
Căci mai bine doi decât unul. (Ecl. 4,9.)
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Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul şi
dacă se scoală cineva împotriva unuia, doi pot să-i stea
împotrivă şi funia împletită în trei cu Isus nu se rupe
uşor. (Ecl. 4,10. 12.)

Tată, Îţi mulţumesc că mă fereşti de nevasta altuia (de
bărbatul alteia) şi de străinul (străina) care întrebuinţează cuvinte ademenitoare, căci numai Tu cunoşti
inima tuturor oamenilor. (Prov. 7,5. 1Reg. 8,39.)

Tată, Îţi mulţumesc că-mi trimiţi un partener (parteneră) care mă iubeşte cum a iubit şi Hristos Biserica
şi S-a dat pe Sine pentru ea. (Efes. 5,25.)

Vom avea o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând, nu
vom face nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă,
ci fiecare va privi pe celălalt mai pe sus de el
însuşi. Vom avea în noi gândul care era şi în
Hristos Isus. (Filip. 2,2–3. 5.) Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU BINECUVÂNTAREA CU COPIL

Tată Ceresc! Eu şi soţul meu (soţia mea) ne plecăm
genunchii înaintea Ta şi mărturisim Cuvântul Tău
Cel Sfânt. Tu eşti Tatăl Domnului nostru Isus Hristos,
din care îşi trage numele orice familie în ceruri şi pe
pământ. Ne rugăm Ţie, dă-ne nouă ca, potrivit cu bogăţia
Slavei Tale, să ne întărim în putere prin Duhul Tău
Sfânt în omul lăuntric. Hristos locuieşte în inima noastră
prin credinţă. Avem rădăcina şi temelia pusă în dragoste
pentru ca să putem pricepe împreună cu toţi sfinţii care
este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea bunătăţii Tale şi să cunoaştem dragostea lui Hristos, care
întrece orice cunoştinţă, ca să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. (Efes. 3,14–19.)

Noi slujim Domnului Dumnezeului nostru şi El ne binecuvântează pâinea şi apele şi depărtează boala din mijlocul
nostru. Nu va fi pe pământul nostru nici femeie care
să-şi lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul
zilelor noastre le faci să fie depline. (Exod. 23,25–26.)

Nu muncim degeaba, şi nu avem copii ca să-i vedem
pierind, căci noi alcătuim o sămânţă binecuvântată
de Domnul, şi copiii noştri sunt împreună cu noi.
(Isa. 65,23.)

Te lăudăm Doamne, căci Tu eşti Cel care dai o casă
celei ce era stearpă, faci din ea o mamă veselă în
mijlocul copiilor ei. (Ps. 113,9.)

Tată, Îţi mulţumim că Tu eşti Cel care zideşte familia
noastră. Ca şi copii ai Tăi şi moştenitori ai Tăi şi moştenitori împreună cu Isus, noi primim darul Tău: fiii sunt
67

moştenire de la Domnul, rodul pântecului este o
răsplată dată de Tine. (Ps. 127,3.)
Îţi mulţumim Ţie Tată, în Numele lui Isus, căci ştim
că orice vom cere, vom căpăta de la Tine, fiindcă păzim
poruncile Tale, şi facem ce este plăcut înaintea Ta.
Potrivit poruncii Tale, credem în Numele Fiului Tău
Isus Hristos, şi ne iubim unii pe alţii, cum ne-a
poruncit El. (1Ioan 3,22–23.)

Îţi mulţumim Doamne, că suntem ca o viţă roditoare
înăuntrul casei noastre; copiii noştri stau ca nişte lăstari
de măslin împrejurul mesei noastre. (Ps. 128,3.) Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU COPIII NOŞTRI

Tată, în Numele Domnului Isus mă rog şi mărturisesc
Cuvântul Tău despre copiii mei. Cu credinţă vin înaintea Ta, ştiu că veghezi asupra Cuvântului Tău, ca
să-l împlineşti. (Ier. 1,12.)

Îţi mulţumesc Doamne, că îi deosebeşti pe copiii mei, le
dai îndurare, îi priveşti cu un ochi binevoitor, şi-i
aduci înapoi în ţara aceasta: îi aşezi şi îi sădeşti. Le
dai o inimă ca să înţeleagă că Tu eşti Domnul. Ei
vor fi poporul Tău, iar Tu vei fi Dumnezeul lor, căci se
întorc la Tine cu toată inima lor. (Ier. 24,5–7.)

Zideşte în ei o inimă curată, Dumnezeule, pune în ei
un duh nou şi statornic! Dă copiilor mei bucuria
mântuirii Tale, şi sprijină-i cu un duh de bunăvoinţă!
(Ps. 51,10. 12.)

Mulţumesc Doamne că le dai copiilor mei tragere de
inimă şi bunăvoinţă pentru împlinirea voinţei Tale.
(Exod. 35,21.)

Cred şi mărturisesc: copiii mei descoperă că aşa cum Îl
iubeşte Tatăl pe Isus, aşa îi iubeşte şi Isus pe ei şi ei
rămân în această dragoste. Copiii mei Îl proslăvesc pe
Tatăl, căci aduc multă roadă şi vor fi ucenicii lui
Isus Hristos şi mare va fi propăşirea lor. Ei se
supun voii Tale şi Tu îi scapi. (Ioan 15,8–9. Isa. 54,13. 49,25.)

Tatăl meu Ceresc! Îţi încredinţez copiii mei, pentru că Tu
spui în Cuvântul Tău: Vrea cineva să Mă întrebe asupra
viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei şi pentru
lucrarea mâinilor Mele? Eu am ridicat pe Cir, în dreptatea Mea, şi voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi
iarăşi cetatea, şi va da drumul prinşilor Mei de război,
fără preţ de răscumpărare şi fără daruri. (Isa. 45,11. 13.)
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Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou pe
care le voi face, vor dăinui înaintea Mea — zice Domnul
— aşa va dăinui şi sămânţa mea şi numele lor
înaintea Domnului. (Isa. 66,22.) Fiii robilor Tăi îşi vor
locui ţara şi sămânţa lor va rămânea înaintea Ta.
(Ps. 102,28.) O sămânţă de oameni Te vor sluji; şi se va
vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. (Ps. 22,30.)
Tu le dai uşurare şi siguranţă copiilor mei. Toate
îngrijorările şi problemele legate de copiii mei le arunc
asupra Ta, Tată, odată pentru totdeauna căci, Tu îngrijeşti de mine şi de copiii mei. Copiii mei sunt în mâna
Ta şi sunt încredinţat că Tu ai putere să păzeşti ce
Ţi-am încredinţat. (1Pet. 5,7. 2Tim. 1,12.)
M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din
copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am
primit-o de la Tatăl. (2Ioan 4.)
Copiii mei ascultă în Domnul de părinţii lor, căci este
drept. Copiii mei cinstesc pe tatăl lor şi pe mama lor,
fiindcă aceasta este cea dintâi poruncă însoţită de o
făgăduinţă, ca să fie fericiţi şi să trăiască multă
vreme pe pământ. (Efes. 6,1–3.)
Tu dai copiilor mei o inimă bună, ca să păzească poruncile
Tale, învăţăturile Tale, şi legile Tale, ca să împlinească
toate aceste lucruri. (1Cron. 29,19.)
Copiii mei iau aminte la poruncile Tale, de aceea pacea
lor este ca un râu, şi fericirea lor ca valurile mării.
Sămânţa mea este ca nisipul, şi roadele pântecelui meu
ca boabele de nisip; numele lor nu va fi fost şters şi nimicit
înaintea Ta. (Isa. 48,18–19.)
Tu dai inimă bună copiilor mei ca să păzească poruncile Tale, învăţăturile Tale şi legile Tale, ca să împlinească
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toate aceste lucruri. Cred şi mărturisesc că, copiii mei
au ales viaţa, să Te iubească Doamne, ascultând de glasul Tău şi lipindu-se de Tine, căci de aceasta atârnă
viaţa lor şi lungimea zilelor lor. Domnul face ca copiii
mei să fie cap şi nu coadă, totdeauna sunt sus, sunt
binecuvântaţi în oraş, sunt binecuvântaţi la câmp,
sunt binecuvântaţi la venirea lor şi sunt binecuvântaţi la plecarea lor şi Domnul îi copleşeşte cu
bunătăţi. (Deut. 30,19–20. 28,3. 6. 11. 13.)
Copiii mei nu zidesc case, ca altul să locuiască în ele, nu
sădesc vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele
copiilor mei sunt ca zilele copacilor, şi aleşii Tăi se
bucură de lucrul mâinilor lor. Copiii mei nu vor munci
degeaba, şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci
alcătuiesc o sămânţă binecuvântată de Domnul, şi
copiii lor sunt împreună cu ei. Înainte ca să-L cheme
pe Domnul, El deja le răspunde, înainte ca să isprăvească
vorba, Domnul îi va asculta. (Isa. 65,22–24.)
Cred şi mărturisesc că Tu ai poruncit îngerilor Tăi, să-i
păzească pe copiii mei în toate căile lor. Tu eşti Doamne
ocrotirea, locul de scăpare şi cetăţuia copiilor mei. (Ps. 91,2.
11.) Tu Doamne, eşti scutul şi slava copiilor mei, Tu le
înalţi capul. (Ps. 3,3.)
Te slăvesc pe Tine Doamne, pentru că, Îngerii Tăi tăbăresc în jurul copiilor mei, şi-i scapă din primejdie. (Ps. 34,7.)
Tu întăreşti zăvoarele porţilor mele şi binecuvântezi pe fiii mei. (Ps. 147,13.)
Sămânţa mea este puternică pe pământ, neamul
oamenilor fără prihană este binecuvântat. Ei au în
casă bogăţie şi belşug şi neprihănirea lor dăinuieşte
în veci, căci celor fără prihană le răsare o lumină în
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întuneric: de la Cel Care este milostiv, îndurător şi
drept. (Ps. 112,2–4.)

Se arată robilor Tăi lucrarea Ta şi slava Ta fiilor lor.
Credincioşia şi bunătatea Ta este cu copiii mei şi tăria
lor se va înălţa prin Numele Tău, i-ai stropit cu untdelemn proaspăt. (Ps. 90,16. 89,24. 92,10.)
La umbra aripilor Tale găsesc fiii mei adăpost, se satură
de belşugul Casei Tale şi-i adapi din şivoiul desfătărilor Tale. (Ps. 36,7–8.)

Sămânţa mea va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor.
(Gen. 22,17. 24,60.) Căci, făgăduinţa este pentru mine şi pentru
copiii mei. (Fapt. 2,39.) Fiul meu este ca o odraslă care creşte
în tinereţea lui şi fata mea ca un stâlp săpat frumos, care
face podoaba caselor împărăteşti. (Ps. 144,12.)

Domnul dă copiilor mei o cunună împărătească în loc de
cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o
haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Sămânţa mea
va fi cunoscută între neamuri şi urmaşii mei printre
popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaşte că sunt o
sămânţă binecuvântată de Domnul. (Isa. 61,3. 9.)
Doamne, Dumnezeul meu, cât de minunat este Numele
Tău, pe tot pământul. Slava Ta se înalţă mai pe sus
de ceruri. Tu bagi în seamă fiul omului. (Ps. 8,1. 4.)

Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului,
pe care Ţi l-ai ales! Îţi mulţumesc Doamne, că-i
întăreşti pe copiii mei, pentru Tine. (Ps. 80,17.)

Te laud Doamne din toată inima mea şi istorisesc toate
minunile Tale. Fac din Tine bucuria şi veselia mea,
cânt Numele Tău, Dumnezeule Prea Înalt pentru
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că vrăjmaşii copiilor mei dau înapoi, se clatină şi pier
dinaintea Ta. Copiii mei se încred în Tine şi cunosc
Numele Tău, căci Tu nu i-ai părăsit şi ei Te caută
Doamne. Te laud Doamne, căci sămânţa celor
neprihăniţi este scăpată. (Ps. 9,1–3. 10. Prov. 11,21.)

Domnul păzeşte toate oasele copiilor mei, ca niciunul
din ele să nu se sfărâme, pentru că ei sunt mădulare ale
trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
(Ps. 34,20. Efes. 5,30.)

Bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de
El şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor.
Doamne, Îţi mulţumesc că harul şi dreptatea Ta sunt
în veci cu copiii mei. (Ps. 103,17.)

Căci Tu torni ape peste pământul însetat şi râuri pe
pământul uscat, torni Duhul Tău peste sămânţa
mea şi binecuvântarea Ta, peste odraslele mele şi
vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă
pâraiele de apă. (Isa. 44,3–4.)
Nu întărâtăm la mânie pe copiii noştri, ci-i creştem în
mustrarea şi învăţătura Domnului. Astfel, când vor
îmbătrâni nu se vor abate de la căile Tale. (Efes. 6,4.

Prov. 22,6.)

Copiii mei izbutesc în tot ce fac, şi Domnul este cu ei.
Copiii mei cresc mereu, şi sunt plăcuţi în faţa Domnului
şi-n faţa oamenilor. (1Sam. 18,14. 2,26.)

Copiii mei cresc şi se întăresc în duh, sunt plini de
înţelepciune şi harul lui Dumnezeu este peste ei.
Copiii mei cresc în înţelepciune, în statură şi sunt
tot mai plăcuţi înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Luc. 2,40. 52.) Îţi mulţumesc, Dragă Isuse. Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU ELEVI (STUDENŢI)

Tată, Îţi mulţumesc că Tu eşti Acela care lucrezi în mine şi
îmi dai după plăcerea Ta voinţa şi înfăptuirea. (Filip. 2,13.)

Tată, în Numele Domnului Isus Îţi mulţumesc pentru că
mă umpli de cunoştinţa voii Tale în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească. Mă port într-un
chip vrednic de Domnul ca să-I fiu plăcut în orice lucru,
aduc roade în tot felul de fapte bune şi cresc în
cunoştinţa Ta, sunt întărit cu toată puterea, potrivit
cu tăria Slavei Tale, pentru orice răbdare şi îndelungă
răbdare, cu bucurie. (Col. 1,9–11.)
Ascult de părinţii mei şi îi cinstesc, căci este drept.
(Efes. 6,1–3.)

Dumnezeu mi-a luminat inima, pentru ca să fac
să strălucească lumina cunoştinţei Slavei lui
Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. (2Cor. 4,6.)

Şi Dumnezeu mi-a dat înţelepciune, foarte mare pricepere şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării.
(1Reg. 4,29.)

Destoinicia mea vine de la Dumnezeu care m-a
făcut în stare să stau în casa împăratului. Lucrez şi mă
lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie
în mine. Sunt fără cusur trupesc, frumos la chip,
înzestrat cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu
minte ageră şi pricepere şi Dumnezeu mi-a dat ştiinţă
şi pricepere pentru tot felul de scrieri şi înţelepciune. În
toate lucrurile care cer înţelepciune şi pricepere şi despre
care sunt întrebat, sunt găsit de zece ori mai destoinic decât cei care sunt în toată ţara. (2Cor. 3,5. Col. 1,29.
Dan. 1,4. 17. 20.)
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Găsesc şi ocup acel loc pentru care Dumnezeu m-a
creat şi m-a chemat în Hristos, căci Duhul Sfânt mă
călăuzeşte şi mă ajută. Pot totul în Hristos care mă
întăreşte. (Filip. 4,13.)

Dumnezeul meu este Domnul tuturor, Care este
bogat în îndurare pentru toţi care cheamă în ajutor
Numele Lui şi nu sunt dat de ruşine. (Rom. 10,11–13.)

Eu sunt în Hristos Isus, Care a fost făcut de Dumnezeu
pentru mine înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi
răscumpărare. Am gândul lui Hristos. (1Cor. 1,30. 2,16.)
Am primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiu
orice lucru. (1Ioan 2,20.)
Cresc şi mă întăresc în duh, împlinindu-mă cu
înţelepciune şi harul lui Dumnezeu este peste
mine. (Luc. 2,40.)

Cresc în înţelepciune, în statură şi sunt tot mai
plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Luc. 2,52.)

Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul meu şi
este neprihănire, bucurie şi pace în Duhul Sfânt.
(Luc. 17,21. Rom. 14,17.)

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care mă poartă
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care
răspândeşte prin mine în orice loc mireasma cunoştinţei Lui căci, sunt înaintea lui Dumnezeu o
mireasmă a lui Hristos. (2Cor. 2,14–15.)
Dumnezeul meu este Tată al tuturor, care este mai pe
sus de toţi. Prin puterea care lucrează în mine, poate
să facă nespus mai mult decât cer sau gândesc eu. A
Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din
neam de neam, în vecii vecilor! (Efes. 4,6. 3,20.) Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU BINECUVÂNTAREA MATERIALĂ

Tată, în Numele Sfânt al Fiului Tău, Isus Hristos,
mărturisesc azi Cuvântul Tău. Înfăptuiesc acest lucru,
mărturisesc cu gura şi cred în inima mea, căci
Cuvântul Tău nu se întoarce la Tine fără rod, ci va
face voia Ta, va împlini planurile Tale. (Isa. 55,11.)
Tată, cred că Tu îngrijeşti de toate lucrurile mele,
după bogăţia Ta, în slavă, în Isus Hristos, după
versetele 19 din Filipeni 4, în Numele Domnului Isus.
Pentru că am dat şi eu la timpul potrivit, mi se va da şi
mie, ba încă mi se va turna în sân o măsură bună îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. (Luc. 6,38.)
Tată, pe baza Cuvântului Tău din Marcu 10,29–30.
mărturisesc că primesc de o sută de ori mai mult în
veacul acesta, iar în veacul viitor viaţa veşnică. Tată, Tu
m-ai izbăvit de sub puterea întunericului şi m-ai strămutat în împărăţia Fiului Dragostei Tale. (Col. 1,13.)

Tată, cred că mi-am ocupat locul pe care mi l-ai dat, ca
şi fiu al Tău (fiică a Ta), Tu ai devenit Tatăl meu, iar eu
fiu al Tău (fiica Ta). (2Cor. 6,18.) Fiind fiul Tău, îmi porţi de
grijă, mă faci să fiu în stare să umblu prin Duhul Tău, în
dragostea, înţelepciunea şi binecuvântarea Ta.
Tată, Îţi mulţumesc că duhurile slujitoare, îngerii pe
care i-ai însărcinat şi i-ai trimis să mă slujească, îmi
aduc toate cele necesare din punct de vedere material.
(Evr. 1,14.)

Tată, mărturisesc că eşti un ajutor, care nu lipseşte
niciodată în nevoi. Puterea Ta este mult mai mare decât
am eu nevoie. (Ps. 46,1).
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Tată, prin harul Tău Atotputernic şi prin bogăţia
Ta, Tu mă binecuvântezi în toate nevoile mele
pământeşti. Îmi dai cu dărnicie tot ce am nevoie,
prin orice împrejurare astfel nu duc lipsă de
nimic. Îţi mulţumesc Ţie, Tată, în Numele lui Isus.

Dumnezeu este puternic, El poate să mă umple cu
orice har pentru ca, având totdeauna în toate
lucrurile din destul, să prisosesc în orice faptă bună.
(2Cor. 9,8.) Amin!
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RUGĂCIUNE ASUPRA ZECIUIELII

Doamne Isuse, Tu eşti Domnul adevărului şi al păcii, Fiul
Dumnezeului Cel Preaînalt, Tu eşti Preot în veac. Nu
după lege, nu prin poruncă, ci cu bucurie, ca semn al
recunoştinţei mele, aduc înaintea Ta, pârga veniturilor mele. Tu, care trăieşti în adevăr, primeşte de la
mine această zeciuială, din toată inima mea. (Evr. 7,8.)
Acum, că aduc înaintea Ta pârga veniturilor mele,
recunosc că, tot ce am, este de la Tine, din mâna Ta am
primit, Tu m-ai binecuvântat cu tot ce am. Totul vine
de la Tine, şi din mâna Ta primesc tot ce-ţi aduc
acum. (1Cron. 29,14.)
Doamne, Dumnezeul meu, din mâna Ta vin toate
aceste bogăţii, pe care le-am pregătit ca să le dau
Numelui Tău sfânt, pentru zidirea împărăţiei lui
Dumnezeu. (1Cron. 29,16.)
Ţi-am adus toate aceste daruri, în curăţia inimii
mele, cu mare bucurie, de bună voie Ţi le dau,
Doamne. Ţine întotdeauna această pornire în inima
mea, întăreşte-mi inima în Tine. (1Cron. 29,17–18.)
Doamne, strălucirea şi măreţia sunt înaintea Ta; slava şi
podoaba sunt în locaşul Tău cel sfânt. Dau Domnului
slavă şi cinste. Doamne, dau slavă Numelui Tău; aduc
dar înaintea Ta, astfel intru în curţile Tale. Mă închin
înaintea Ta îmbrăcat în haine cu podoabe sfinte. (Ps. 96,6–9.)
După Cuvântul Tău: Orice zeciuială din pământ, fie
din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a
Domnului: este un lucru închinat Domnului. (Lev. 27,30.)
Doamne, mărturisesc că, am intrat în ţara pe care mi-ai
dat-o de moştenire. (Deut. 26,1.)
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Aducând înaintea Ta pârga veniturilor mele, mărturisesc înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, că am
intrat în ţara pe care ai jurat părinţilor mei că ne-o vei
da. (Deut. 26,3.)
Eram pierdut dar, Tu, Doamne, m-ai răscumpărat, am
ajuns un neam mare şi puternic. (Deut. 26,5.)

Am strigat către Domnul, Dumnezeul părinţilor mei şi
Domnul mi-a auzit glasul şi a văzut chinurile şi necazurile mele. (Deut. 26,7.)
Domnul m-a scos cu mână tare şi cu braţ întins şi
m-a adus în locul acesta, ţara în care curge lapte şi
miere. (Deut. 26,8–9.)

Mă închin înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu
şi Îţi mulţumesc pentru că mă pot bucura de toate
bunurile pe care mi le-ai dat, mie, şi casei mele.
(Deut. 26,11.)

Doamne, priveşte din locaşul Tău cel sfânt, din
ceruri, şi binecuvântează pe poporul Tău, şi ţara
pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat. (Deut. 26,15.)

Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu, umblu în căile Tale,
păzesc legile, poruncile, şi rânduielile Tale, şi ascult de
glasul Tău. Doamne, eu sunt poporul Tău, păzesc
toate poruncile Tale. Tu îmi dai asupra tuturor
neamurilor pe care le-ai făcut: întâietate în slavă, în
faimă şi măreţie. Sunt un popor sfânt pentru Domnul
Dumnezeul meu, cum mi-a spus. (Deut. 26,17–19.)

Doamne, pe baza Cuvântului Tău, aduc la casa vistieriei Tale zeciuiala, căci Tu ai spus: puneţi-Mă astfel
la încercare şi veţi vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de
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binecuvântare şi voi mustra pentru voi pe cel ce
mănâncă roadele şi nu vă va nimici roadele pământului
şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre. Toate
neamurile vă vor ferici căci veţi fi o ţară plăcută.
(Mal. 3,10–12.)

Doamne, eu sunt al Tău, Tu ai milă de mine, cum are
milă un om de fiul său, care-i slujeşte. Şi voi vedea
deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre
cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-L slujeşte.
(Mal. 3,17–18.) Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU LOC DE MUNCĂ

Tată, în Numele Domnului Isus, cred, mărturisesc şi Îţi
aduc aminte de Cuvântul Tău, căci ştiu că Tu veghezi
asupra Cuvântului Tău ca să-L împlineşti. (Isa. 43,26.

Ier. 1,12.)

Cuvântul Tău, care iese din gura Ta, nu se întoarce
la Tine fără rod, ci va face voia Ta şi va împlini
planurile Tale. (Isa. 55,11.)
Sunt întărit prin neprihănire, izgonesc neliniştea, căci
n-am nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de
mine. Tu faci să rodească şi să odrăslească lucrurile
mâinilor mele. Tu dai sămânţă semănătorului şi
pâine celui ce mănâncă. (Isa. 54,14. 55,10.) Tată, Tu eşti
Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri. Tu mă mângâi în toate necazurile mele. (2Cor. 1,3–4.)
Tu eşti izvorul bunăstării şi al încurajării, astfel eu sunt
curajos, sunt tare în credinţă şi mă întăresc în puterea
Ta. (1Cor. 16,13.)
Sunt întărit şi nu las să-mi slăbească mâinile, căci
munca mea are o răsplată. (2Cron. 15,7.)
Fiindcă lucrez, plata cuvenită mi se socoteşte nu ca un
har, ci ca ceva datorat. (Rom. 4,4.)
Caut să trăiesc în linişte, să-mi văd de treburi şi lucrez
cu mâinile mele, cum m-a sfătuit Domnul. Sunt cinstit
cu cei de afară şi nu duc lipsă de nimic. Cum m-a îndemnat
Domnul, îmi mănânc pâinea lucrând în linişte. Mă
deprind să umblu în fapte bune şi să nu stau neroditor.
(1Tes. 4,11–12. 2Tes. 3,12. Tit. 3,14.)

Tată, Tu îmi ştii faptele şi Mi-ai pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, pentru că
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am păzit Cuvântul Tău şi n-am tăgăduit Numele Tău.
(Apoc. 3,8.)

Nu mă îngrijorez de nimic, ci în orice lucru, aduc
cererile mele la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu
care întrece orice pricepere, îmi păzeşte inima şi
gândurile în Hristos Isus. Pot totul în Hristos, care
mă întăreşte. Dumnezeul meu se îngrijeşte de toate
trebuinţele mele, după bogăţia Sa în slavă, în Isus
Hristos. (Filip. 4,6–7. 13. 19.)

Iată, toate binecuvântările care vin peste mine şi de
care am parte, căci ascult de glasul Domnului,
Dumnezeului meu: Sunt binecuvântat în oraş, sunt
binecuvântat la câmp. Este binecuvântat rodul pântecului şi rodul pământului meu. Sunt binecuvântat
la venirea mea şi sunt binecuvântat la plecarea
mea. Domnul face ca binecuvântarea să fie în toate
lucrurile pe care pun mâna şi mă binecuvântează în
ţara pe care mi-o dă Domnul Dumnezeul meu.
Domnul mă copleşeşte cu bunătăţi, îmi deschide
comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită pământului meu ploaie la vreme, ca să binecuvânteze tot
lucrul mâinilor mele. (Deut. 28,2–4. 6. 8. 11–12.)
Doamne, Tu mi-ai pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Eu am ales viaţa ca să
trăiesc eu şi sămânţa mea. Tu, Doamne eşti viaţa şi
lungimea zilelor mele. (Deut. 30,19.)

Dumnezeu mi-a dat avere şi bogăţii, şi mi-a îngăduit
să mănânc din ele, să-mi iau parte din ele, şi să mă
bucur în mijlocul muncii mele, căci Dumnezeu îmi
umple inima de bucurie. (Ecl. 5,19–20.) Amin!
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MĂRTURISIRI ÎN CAZ DE NEVOIE MATERIALĂ

Domnul a făcut cu mine un legământ veşnic, bine
întărit în toate privinţele şi tare, căci El îmi revelează
întreaga mea mântuire şi dorinţe. (2Sam. 23,5.)

Îmi aduc aminte de Domnul, Dumnezeul meu, căci El
îmi va da putere să câştig bogăţiile, ca să întărească
legământul încheiat de El. (Deut. 8,18.)

Domnul face ca binecuvântarea să fie cu mine, în toate
lucrurile pe care pun mâna. Domnul mă copleşeşte cu
bunătăţi, binecuvântând tot lucrul mâinilor mele.
Domnul mă face să fiu cap, nu coadă. (Deut. 28,8. 11–13.)
Domnul este Păstorul meu: nu duc lipsă de nimic.
(Ps. 23,1.)

Isus s-a făcut sărac pentru mine, pentru ca prin sărăcia
Lui, eu să mă îmbogăţesc. (2Cor. 8,9.) Isus a venit ca să
am viaţă, şi s-o am din belşug. (Ioan 10,10.)

Hristos m-a răscumpărat din blestemul Legii. Isus m-a
răscumpărat din sărăcie, boală şi moarte duhovnicească.
(Gal. 3,13.)

Isus mi-a dat în loc de sărăcie, bogăţie, mi-a dat în loc
de boală, sănătate, mi-a dat în loc de moarte, viaţă
veşnică. (2Cor. 8,9. Isa. 53,4–5. Ioan 10,10. 5,24.)

Cuvântul lui Dumnezeu, este adevărat şi se împlineşte în viaţa mea. Căci cuvântul, pe care l-am
rostit, se va împlini, zice Domnul, Dumnezeu. Nu-Mi
voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit
de pe buzele mele. (Ioan 17,17. Ezec. 12,28. Ps. 89,34.)
Domnul spune: Cu mine este bogăţia şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea. Ca să dau o adevărată
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moştenire celor ce mă iubesc, şi să le umplu visteriile. (Prov. 8,18. 21.)
Domnul este desfătarea mea, şi El îmi dă tot ce-mi
doreşte inima. Căci, Dumnezeu îmi umple inima de
bucurie. (Ps. 37,4. Ecl. 5,20.)
Pentru că am dat şi eu la timpul potrivit, mi se dă şi
mie, ba încă mi se toarnă în sân o măsură bună îndesată,
clătinată, care se varsă deasupra. (Luc. 6,38.)
Căci, cu ce măsură am măsurat, cu aceea mi se măsoară.
Căci seamăn mult şi mult secer. Dumnezeu însă este
puternic, mă poate umple cu orice har pentru ca,
având totdeauna în toate lucrurile din destul, să
prisosesc în orice faptă bună. (2Cor. 9,6. 8.)
Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană
îmi dă şi îmi înmulţeşte şi mie sămânţa de semănat şi
va face să crească roadele neprihănirii mele. În chipul
acesta sunt îmbogăţit în toate privinţele, pentru
orice dărnicie, care, prin mine, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu. (2Cor. 9,10–11.)
Caut mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri de care am nevoie mi
se vor da pe deasupra, în Numele lui Isus. (Mat. 6,33.)
Nu duc lipsă de nimic, căci Dumnezeul meu se
îngrijeşte de toate trebuinţele mele, după bogăţia
Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filip. 4,19.)
Dumnezeu, îmi dă toate lucrurile din belşug, ca să mă
bucur de ele, pentru ca viaţa mea să fie bogată. (1Tim. 6,17.)
Primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii,
şi domnesc în viaţă prin acel unul singur, care este Isus
Hristos. (Rom. 5,17.)
Atotputernicul Dumnezeu, care n-a cruţat nici chiar pe
Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără
plată, împreună cu El, toate lucrurile? (Rom. 8,32.)
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Aşa îmi vorbeşte Domnul, Dumnezeul meu: Atunci vei
vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie şi îţi va
bate inima şi se va lărgi, căci bogăţiile mării, se vor
întoarce spre tine şi vistieriile neamurilor vor veni la
tine. (Isa. 60,5.)

Îţi dau vistierii ascunse, bogăţii îngropate ca să ştii
că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, din dragoste
te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, Eu
te-am încins înainte ca Tu să mă cunoşti. (Isa. 45,3–5.)

Bogăţiile strânse şi câştigurile lumii vin la mine şi
sunt ale mele, se închină în faţa mea. (Isa. 45,14.)

Dumnezeu îmi dă înţelepciune, ştiinţă şi bucurie;
dar celui păcătos îi dă grija să strângă şi s-adune, ca
să dea celui plăcut lui Dumnezeu. (Ecl. 2,26.)

Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi. Înţelepciunea mea este de la Domnul, bogăţia mea este de
la Domnul. (Prov. 14,24.)

Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice
Domnul oştirilor. Din ziua aceasta, îţi voi da binecuvântarea Mea. (Hag. 2,8. 19.)

Îţi deschid zăgazurile cerurilor şi torn peste tine belşug
de binecuvântare. (Mal. 3,10.)
Porţile tale vor sta veşnic deschise, nu vor fi închise nici
zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia
neamurilor. (Isa. 60,11.)

Domnul a jurat pe dreapta Lui şi pe braţul Lui cel
puternic, zicând: Nu voi mai da grâul tău hrană vrăjmaşilor tăi. (Isa. 62,8.) Domnul oştirilor zice: Şi voi mustra
pentru voi pe cel ce mănâncă, şi nu vă va nimici roadele
pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o
ţară plăcută. (Mal. 3,11–12.)
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Domnul dă ploaie peste sămânţa pe care o pun în
pământ şi pâinea pe care o dă pământul, va fi gustoasă şi
hrănitoare şi turmele mele pasc în păşuni întinse.
(Isa. 30,23.)

Doamne, Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl
umpli de bogăţii, şi de râuri dumnezeieşti, pline cu
apă. Tu le dai grâu pe care îl faci să rodească. (Ps. 65,9.)
El dă pace ţinutului meu, şi mă satură cu cel mai bun
grâu. Grânarele mele sunt pline, şi gem de tot felul de
merinde. (Ps. 147,14. 144,13.)

Am în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea mea dăinuieşte în veci. (Ps. 112,3.)

Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, deschide-ţi gura larg,
şi ţi-o voi umple. Îmi întorc mâna împotriva potrivnicilor tăi şi te hrănesc cu cel mai bun grâu şi te satur
cu miere din stâncă. (Ps. 81,10. 14. 16.)
Aşa zice Domnul: Mă bucur să-ţi fac bine, aduc peste
tine tot binele pe care ţi-l făgăduiesc. (Ier. 32,41.)

Mi-a dat Dumnezeu avere şi bogăţii, şi mi-a îngăduit
să mănânc din ele, să-mi iau partea mea din ele, şi
Dumnezeu îmi umple inima de bucurie. (Ecl. 5,19–20.)

Domnul se bucură de îmbogăţirea robului Său şi
binecuvântarea vestită lui Avraam, este a mea. (Ps. 35,27.
Gal. 3,14.)

Mulţumesc Dumnezeului meu, pentru harul Lui care mi-a
fost dat în Isus Hristos, căci în El am fost îmbogăţit în
toate privinţele, ca să nu duc lipsă de nimic. (1Cor. 1,4–5. 7.)

Îţi mulţumesc Tată, că mi-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire, şi mi-ai pus pe cap o cunună
din aur curat. (Ps. 21,3.) Amin!
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BANI ŞI BOGĂŢIE VENIŢI LA MINE
ÎN NUMELE LUI ISUS!

Tată, în Numele primului Tău Fiu născut, în Numele lui
Isus stau în faţa Ta cu credinţă deplină în
inimă, împlinit cu Duh, cu puterea lui Isus. Te iubesc
Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea, cu tot
sufletul meu, şi cu tot cugetul meu, cu toată puterea mea
şi cu toată averea mea. (Mat. 22,37. Marc. 12,30. Luca 10,27.)

Ava Tată, Te iubesc cu o dragoste veşnică, şi Te iubesc în
duh şi în adevăr. Te iubesc cu aceeaşi dragoste cu care
Tu L-ai iubit pe Isus, cu dragostea pe care ai turnat-o din
belşug în inimă prin minunatul Tău Duh Sfânt. (Rom. 5,5.)
Recunosc Doamne că tot ce am vine de la Tine şi din
mâna Ta le-am primit, şi aşez totul înapoi, în mâna
Ta, foloseşte-le. (1Cron. 29,14.)

Tată, ştiu că voia Ta desăvârşită pentru viaţa mea este
propăşirea sfântă. Să fie, să se împlinească voia Ta
desăvârşită în viaţa mea, în fiecare domeniu al vieţii
mele, astfel şi în îmbogăţirea şi propăşirea mea. Cu
credinţă sfântă cred Cuvântul Tău despre prosperitate,
şi acum mărturisesc cu gura, că tot ceea ce ne înveţi în
Cuvânt, prin intermediul Marelui Preot şi al Duhului
Sfânt, cu ajutorul îngerilor se împlineşte în viaţa
mea. (Evr. 4,16.)
Vin în faţa Ta, aducându-ţi aminte de Cuvântul Tău
Sfânt, pe care m-i L-ai trimis în inimă, ca prin credinţa
mea să-l împlineşti în viaţa mea. (Isa. 43,26.)

Îţi amintesc, Ava Tată, Dumnezeule, de Cuvântul Tău,
în Acesta fiind scris: Isus Hristos măcar că era bogat, s-a
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făcut sărac pentru mine, pentru ca eu prin sărăcia Lui
să mă îmbogăţesc. Îţi mulţumesc că ai făptuit şi ai
împlinit acest lucru în viaţa mea. Îţi mulţumesc Tată, că
m-am îmbogăţit fiindcă Tu ai înfăptuit acest lucru în
viaţa mea. (2Cor. 8,9.)

Tu mi-ai dat autoritate şi putere ca să câştig bogăţia (Deut. 8,18.), şi voia Ta este să domnesc în viaţă
prin acel unul singur, Isus Hristos, prin puterea
Împăratului Împăraţilor. Cu această putere sfântă cu
care m-ai investit, iau putere acum asupra bogăţiei
lumii, şi peste banii care curg spre mine. (Rom. 5,17.)

Cu autoritatea investită, primită de la Isus, Tată, în prezenţa Ta, a Marelui Preot: în faţa domnului Isus Hristos, în
faţa Duhului Sfânt, şi în faţa îngerilor trimişi pentru îmbogăţirea mea, poruncesc bogăţiei din lume, banilor din lume,
ca pe baza Cuvântului lui Dumnezeu toate acestea să
vină la mine, spre slujirea Domnului. (Marc. 11,23.)
Bani, ascultaţi glasul slujitorului Domnului! Bani,
vă somez şi cu porunca credinţei vă poruncesc, să
vă supuneţi, şi să veniţi la Trupul Adunării lui
Isus Hristos, cu mare repeziciune. (Marc. 11,23.)

Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, şi pusă
la cale înaintea sfinţilor, cu Cuvântul lui Dumnezeu pe
buze: Bogăţia lumii, vino la Trupul lui Hristos în
Numele lui Isus! (Dan. 4,17.)

Este scris: Porunceşte, şi vei avea acel lucru, şi pe cărările tale va străluci lumina. (Iov 22,28.) Pe baza acestei
porunci sfinte, în strălucirea luminii Cuvântului lui
Dumnezeu: Bani, supuneţi-vă, şi veniţi la mine în
Numele Sfânt a lui Isus. Bogăţie, prosperitate,
bogăţia lumii, comoara întunericului, bogăţia
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locurilor ascunse supuneţi-vă, şi veniţi la mine în
Numele lui Isus. Fiindcă în inima mea nu există nicio
îndoială, de aceea voi avea, ceea ce am spus, pe baza
cuvintelor lui Isus. (Marc. 11,23. Luc. 17,6.)
Credinţă, ai fost dată în inimă pentru slujirea
Cuvântului lui Dumnezeu: ridică-te, încinge-te, şi
slujeşte-mi cu repeziciune, făptuind Cuvântul
mărturisit de gura mea. (Luc. 17,8.)
Este scris: Fiindcă am dat, mi se va da; ba încă mi
se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce
măsură măsor, cu aceea mi se va măsura. (Luc. 6,38.)
Bani, vă anunţ să auziţi glasul Domnului! Bogăţia
lumii, precum te-am somat în Numele lui Isus, te
supui şi vii la mine, fiindcă şi tu trebuie să asculţi de
Cuvântul mărturisit de gura mea, Cuvânt care este mai
tăietor decât orice sabie cu două tăişuri. Este scris:
Domnul îmi dă vistierii ascunse, bogăţii îngropate. Cu mare repeziciune se întoarce spre mine bogăţia
mării, şi vin la mine bogăţiile popoarelor. Ochii
Domnului privesc ca toate acestea să se împlinească, ca
să afle toată lumea, că Domnul a făptuit toată această
propăşire cu mine. Domnul, Care m-a chemat pe
nume, Dumnezeul Israelului. (Isa. 45,3. 60,5.)
Astăzi, înaintea ochilor şi urechilor tuturor, s-a împlinit Cuvântul: fiii asupritorilor mei vor veni plecaţi
înaintea mea, şi toţi cei ce mă dispreţuiau pentru
Domnul se vor închina la picioarele mele; şi mă vor numi
„Cetatea Domnului” „Sionul Sfântului lui Israel”. În
toate bogăţiile acestea, Domnul m-a făcut o podoabă veşnică, o pricină de bucurie pentru oameni
din neam în neam. (Isa. 60,14–15.)
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Bani aflaţi afară în lume: în viaţa mea, aţi fost
făcuţi slujitori ai Domnului şi ai credinţei mele.
Bani, după această rânduială sfântă sunteţi eliberaţi
din mâinile celor răi, şi supunându-vă cuvântului credinţei, cu grabă veniţi la mine, pentru împlinirea
nevoilor mele, şi a lucrurilor slujirii, în Numele
atotputernic a lui Isus! După porunca aceasta sfântă
declar: bogăţie aflată în lume, ai devenit slujitorul
Domnului şi al Evangheliei Lui de acum şi până în
veci, în Numele atotputernic a lui Isus!

Totodată, mustru duhul sărăciei, a lipsei şi al fricii, nu
le dau loc în viaţa mea, fiindcă nu fac parte din moştenirea mea primită de la Domnul. Vă mustru şi vă ordon
să plecaţi din viaţa mea, fiindcă nu am părtăşie cu voi, ci
mă împotrivesc vouă, în Numele lui Isus. (Iac. 4,7. 1Pet. 5,9.)

Diavole, datorită veşniciei şi dreptăţii Cuvântului,
îţi interzic să te atingi de binecuvântarea mea materială. Îţi poruncesc să renunţi la toate planurile tale,
poruncesc oprirea tuturor lucrărilor tale care le faci în
prezent, şi de asemenea leg toate planurile tale referitoare la prezent şi viitor şi le nimicesc în Numele lui
Isus. Tai legăturile făcute prin răutatea ta de pe starea
mea materială! Îţi interzic să furi de la mine, îţi interzic
să te atingi de bunurile mele materiale, în Numele lui
Isus! Îmi face mare bucurie să pot mărturisi asupra ta:
Fiecare plan de-al tău cu referire la viitorul meu
s-a anulat în viaţa mea în Numele lui Isus! (Iac. 4,7.
1Pet. 5,9.)

Te avertizez şi te forţez în Numele Domnului Isus
Hristos, că tot ceea ce ai furat de la mine până acum,
înşeptit trebuie să-mi dai înapoi, şi pe deasupra,
fiindcă ai fost prins, eşti obligat să-mi dai întreaga
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comoară a casei tale, fiindcă astfel este scris în
Sfânta Scriptură! (Prov. 6,31.)
Voi îngerilor, duhuri slujitoare care sunteţi tari în putere,
care ascultaţi de glasul Cuvântului Lui, care împliniţi
poruncile Lui, ascultători şi atenţi la poruncile Lui, de
asemenea toate oştirile Domnului şi slujitori ai moştenitorilor mântuirii: duceţi-vă, şi aduceţi-mi banii de
care am nevoie în Numele lui Isus, spre slava lui
Dumnezeu, pentru împlinirea tuturor nevoilor
mele materiale. (Ps. 103,20–21. Evr. 1,14.)
Dragă Isuse, Marele şi Credinciosul meu Preot, îţi
mulţumesc pentru că şi în viitor îmi dai sămânţă de
semănat şi îmi înmulţeşti fiecare sămânţă, aşa cum
este scris, de aceea cresc încontinuu în bogăţia pe
care ai rânduit-o pentru mine. (2Cor. 9,10.)
Tată, ştiu că nu există niciun obstacol în viaţa mea, pentru
ca binecuvântările Tale să se împlinească, fiindcă sunt un
bun ispravnic ai banilor pe care mi i-ai încredinţat,
astfel bogăţia mea creşte mereu şi mi se măsoară şi
în plus. (Luca 16,12.)
Îţi mulţumesc Ţie Tată, deoarece Isus Hristos fiind
bogat, s-a făcut sărac pentru mine, pentru ca prin sărăcia Lui, eu să mă îmbogăţesc. Îţi mulţumesc Tată şi-ţi
aduc jertfă de mulţumire, că ai înfăptuit şi ai împlinit
acest lucru în viaţa mea. Binecuvântat să fii Tată,
căci ai înfăptuit toate aceste lucruri în viaţa mea.
Prin harul Tău am devenit bogat. (2Cor. 8,9.)
Deplina binecuvântare a noii făpturi se împlineşte în
viaţa mea, în Isus Hristos, fiindcă Tată, Tu m-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări şi de asemenea
m-ai făcut să fiu binecuvântare pentru alţii. Ştiu că
binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu
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lasă ca aceasta să fie urmată de niciun necaz.
Binecuvântările domnesc prin ungerea Duhului
în viaţa mea, şi din harul lui Dumnezeu se împlinesc în viaţa mea. (2Cor. 5,17. Efes. 1,3. Gen. 12,2. Prov. 10,22.)

Tu mă saturi chiar şi-n zilele foametei, îmi întinzi
masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu
untdelemn şi paharul meu este plin de dă peste el.
Râd de scumpire, căci din harul Tău trăiesc în
bogăţie şi plinătate în fiecare zi a vieţii mele. M-am
împlinit în Isus Hristos cu deplinătatea întreagă a
lui Dumnezeu, cu binecuvântările depline ale noii
făpturi. (Ps. 23,5–6. Iov 5,22. Ioan 10,10. Col. 2,10.)

Tată, cu adorare Te slăvesc, fiindcă eşti atotputernic să
mă umpli cu orice har, pentru că, având totdeauna în
toate lucrurile din destul, să prisosesc în orice
faptă bună. După cum este scris: Ai împrăştiat, ai dat
săracilor, neprihănirea Ta rămâne în veac. Tată, Tu, care
dai sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,
îmi înmulţeşti şi mie sămânţa, şi faci să crească roadele neprihănirii mele, astfel mă îmbogăţesc în toate
privinţele, pentru orice dărnicie, care va face să se
aducă mulţumiri Ţie, Dumnezeule. Bogăţia mea vine
la mine prin legea duhovnicească a semănatului,
iar semănatul meu va face să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. Deoarece harul tău
este din belşug peste mine, voi dărui cu bucurie,
Tată, în Numele lui Isus, pentru ca aceasta să fie înaintea Ta o mireasmă plăcută, ca să-Ţi găseşti plăcere în
mine. Arunc pâinea mea pe apă cu curaj, căci ştiu
bine că după o vreme va reveni înmulţit la mine,
căci mare este harul şi îndurarea Ta peste mine.
(2Cor. 9,8–15, Ecl. 11,1.) Amin.
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CINE SUNT EU ÎN ISUS HRISTOS
(Recomandat a se spune zilnic)

Sunt neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin
credinţa în Isus Hristos. (Rom. 3,22.)
Sunt socotit neprihănit, fără pată, prin harul Său,
prin răscumpărarea, care este în Isus Hristos. (Rom. 3,24.)
Nu am nicio osândire pentru că sunt în Isus Hristos,
nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după
îndemnurile Duhului. (Rom. 8,1.)
Legea Duhului de viaţă în Isus Hristos, m-a izbăvit
de legea păcatului şi a morţii. (Rom. 8,2.)
Am fost sfinţit în Isus Hristos, chemat să fiu sfânt,
chem întotdeauna în ajutor Numele lui Isus Hristos.
(1Cor. 1,2.)

Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna pentru harul
Lui care mi-a fost dat în Isus Hristos. Prin Dumnezeu,
sunt în Isus Hristos, Care a fost făcut de Dumnezeu
pentru mine înţelepciune, neprihănire, sfinţire, răscumpărare. (1Cor. 1,4. 30.)
Cel ce mă întăreşte în Hristos şi care m-a uns este
Dumnezeu. (2Cor. 1,21.)
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care mă poartă
totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi
care răspândeşte prin mine, în orice loc, mireasma
cunoştinţei Lui. (2Cor. 2,14.)
În Hristos, Dumnezeu s-a împăcat cu mine, neţinându-mi în socoteală păcatele mele şi mi-a încredinţat
propovăduirea acestei împăcări. (2Cor. 5,19.)
În Hristos sunt o făptură nouă, cele vechi s-au dus,
iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2Cor. 5,17.)
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Ştiu că omul nu este socotit neprihănit prin faptele
Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos. Am
crezut şi eu în Isus Hristos ca să fiu socotit neprihănit prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii,
pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele
Legii. (Gal. 2,16.)
Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc, dar nu
mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe
care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine
însuşi pentru mine. (Gal. 2,20.)
Binecuvântarea vestită lui Avraam este a mea în
Isus Hristos, aşa, ca prin credinţă să primesc Duhul
făgăduit. (Gal. 3,14.)
Sunt fiu al lui Dumnezeu prin credinţa în Isus
Hristos, căci am fost botezat pentru Hristos şi m-am
îmbrăcat cu Hristos. Şi dacă sunt al lui Hristos sunt
moştenitor prin făgăduinţă. (Gal. 3,26–27. 29.)
Căci eu în Isus Hristos aştept, prin credinţa care
lucrează prin dragoste, nădejdea neprihănirii. (Gal. 5,5–6.)
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului meu
Isus Hristos, care m-a binecuvântat cu tot felul de
binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti în
Hristos. (Efes. 1,3.)
Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care m-a iubit, măcar că eram mort în
greşelile mele, m-a adus la viaţă împreună cu
Hristos; El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem
împreună în locurile cereşti în Isus Hristos, ca să arate
în veacurile viitoare, nemărginita bogăţie a harului Său,
în bunătatea Lui faţă de mine în Isus Hristos. (Efes. 2,4–7.)
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Sunt lucrarea Lui şi am fost zidit în Isus Hristos
pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai
dinainte ca să umblu în ele. (Efes. 2,10.)

Dar acum în Isus Hristos, eu, care odinioară eram
depărtat am fost apropiat prin sângele lui Hristos.
(Efes. 2,13.)

Prin isprăvnicia harului lui Dumnezeu sunt moştenitor
şi sunt mădular al acelui trup şi iau parte la făgăduinţa în Isus Hristos, prin Evanghelie. (Efes. 3,2. 6.)

Uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce
este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării
cereşti a lui Dumnezeu în Isus Hristos. (Filip. 3,14.)
Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îmi
va păzi inima şi gândurile în Isus Hristos. (Filip. 4,7.)
Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. (Filip. 4,13.)

Dumnezeul meu se îngrijeşte de toate trebuinţele
mele după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. (Filip. 4,19.)

Bogăţia slavei tainei lui Dumnezeu este Hristos în mine
de aceea mă înfăţişez desăvârşit în Isus Hristos,
după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în
mine. (Col. 1,27–29.)

Harul Domnului meu s-a înmulţit peste măsură de
mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care este în
Isus Hristos. (1Tim. 1,14.)

Puterea lui Dumnezeu m-a mântuit şi mi-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele mele, ci după hotărârea
Lui şi după harul care mi-a fost dat în Isus Hristos
înainte de veşnicii, dar care a fost descoperit acum prin
arătarea Mântuitorului meu Isus Hristos, care a nimicit
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moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea prin
Evanghelie. (2Tim. 1,9–10.)

Dreptarul învăţăturilor sănătoase, îl ţin cu credinţa şi
dragostea care este în Isus Hristos, mă întăresc în
harul care este în Isus Hristos. (2Tim. 1,13. 2,1.)
Tată, Îţi mulţumesc că am căpătat mântuirea, care este
în Isus Hristos, împreună cu slava veşnică. (2Tim. 2,10.)

Cuvântul îmi dă înţelepciunea care duce la mântuire
prin credinţa în Isus Hristos. (2Tim. 3,15.)

Dumnezeul oricărui har, care m-a chemat în Isus
Hristos la slava sa veşnică, mă desăvârşeşte, mă
întăreşte, îmi dă putere, şi mă face neclintit. A Lui
să fie slava şi puterea în vecii vecilor! (1Pet. 5,10–11.)
Ştiu că Fiul lui Dumnezeu a venit şi mi-a dat pricepere
să cunosc pe Cel ce este adevărat şi eu sunt în Cel ce
este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este
Dumnezeul Adevărat şi viaţa veşnică. (1Ioan 5,20.) Amin!
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CINE SUNT EU ÎN EL

(Recomandat a se spune zilnic)

În El este viaţa şi viaţa este lumina oamenilor. În El am
viaţa, mişcarea şi fiinţa, sunt din neamul Lui. (Ioan 1,4.

Fapt. 17,28.)

În El am fost îmbogăţit în toate privinţele, cu orice
vorbire şi cu orice cunoştinţă. (1Cor. 1,5.)
Făgăduinţele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în El,
sunt „Da”, de aceea şi „Amin”, pe care-l spun, prin El,
spre slava lui Dumnezeu. (2Cor. 1,20.)
Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat
pentru mine, ca eu să fiu neprihănirea lui Dumnezeu în
El. (2Cor. 5,21.)

În El, Dumnezeu m-a ales înainte de întemeierea lumii,
ca să fiu sfânt şi fără prihană înaintea Lui, în dragostea
Lui. (Efes. 1,4.)
În El am fost făcut şi moştenitor şi am fost pecetluit în
El cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. (Efes. 1,11–12.)

Mă găsesc în El, nu având o neprihănire a mea, pe
care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa
în Hristos, să-l cunosc pe El şi puterea învierii Lui.
(Filip. 3,9–10.)

După cum L-am primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa şi
umblu în El, fiind înrădăcinat şi zidit în El, mă întăresc
în credinţă sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
(Col. 2,6–7.)

În El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii,
eu am totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Col. 2,9–10.)
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Păzesc Cuvântul Lui, astfel dragostea lui Dumnezeu în
mine a ajuns desăvârşită, prin aceasta ştiu că sunt în
El. (1Ioan 2,5.)

Ungerea pe care am primit-o de la El, rămâne în mine şi
după cum ungerea Lui mă învaţă despre toate lucrurile
şi este adevărată, rămân în El, după cum m-a învăţat
ea. (1Ioan 2,27.)

El s-a arătat ca să ia păcatele mele şi în El nu este păcat.
Eu rămân în El şi nu păcătuiesc. Trăiesc în neprihănire,
sunt neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Fiul lui
Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Sunt născut din Dumnezeu, sămânţa Lui rămâne în
mine şi nu pot păcătui fiindcă sunt născut din Dumnezeu.
(1Ioan 3,5–9.)

Păzesc poruncile lui Dumnezeu, rămân în El şi El în
mine, şi cunosc că El este în mine prin Duhul pe care mi
L-a dat. (1Ioan 3,24.)
Dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită în mine, astfel
cunosc că rămân în El şi că El rămâne în mine, prin faptul că mi-a dat Duhul Său. (1Ioan 4,12–13.) Amin!
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CINE SUNT EU PRIN ISUS HRISTOS
(Recomandat zilnic)

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a
fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ioan 1,3.)

Sunt socotit neprihănit, prin credinţă, de aceea am pace
cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. (Rom. 5,1.)

Lui Îi datorez faptul că, prin Isus Hristos, prin credinţa în El, am intrat în această stare de har în care sunt
şi mă bucur în nădejdea slavei lui Dumnezeu. (Rom. 5,2.)

Domnesc în viaţă prin acel unul singur care este Isus
Hristos, pentru că am primit în toată plinătatea
harul şi darul neprihănirii. (Rom. 5,17.)

Prin trupul lui Hristos şi eu am murit în ce priveşte
Legea, ca să fiu al Lui Hristos, al celui ce a înviat
din morţi, şi aceasta ca să aduc roadă pentru
Dumnezeu. (Rom. 7,4.)
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care îmi dă biruinţă
prin Domnul meu Isus Hristos. (1Cor. 15,57.)
Prin Hristos am parte din belşug de mângâiere.
(2Cor. 1,5.)

Dumnezeu m-a împăcat cu El prin Isus Hristos.
(2Cor. 5,18.)

Nu mai sunt rob, ci fiu şi dacă sunt fiu atunci sunt şi
moştenitor al lui Dumnezeu prin Hristos. (Gal. 4,7.)
Dumnezeu a rânduit mai dinainte să fiu înfiat prin
Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale. (Efes. 1,5.)

Mă bucur întotdeauna, în Domnul, mă rog neîncetat,
mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile prin
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Isus Hristos, căci aceasta este voia lui Dumnezeu.
(1Tes. 5,16–18.)

Isus Hristos a intrat odată pentru totdeauna în Locul
prea Sfânt cu însuşi sângele Său, căpătând o răscumpărare veşnică pentru mine. (Evr. 9,12.)

Prin acea „voie” am fost sfinţit şi eu şi anume prin
jertfirea trupului lui Isus Hristos odată pentru totdeauna. (Evr. 10,10.)

Prin sângele lui Isus am o intrare liberă în Locul
prea Sfânt pe calea cea nouă şi vie pe care mi-a deschis-o
El prin perdeaua din lăuntru, adică prin trupul Său.
(Evr. 10,19–20.)

Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului
celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus,
marele Păstor al oilor, să mă facă desăvârşit în orice
lucru bun, ca să fac voia Lui şi să lucreze în mine ce-I
este plăcut prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii
vecilor. (Evr. 13,20–21.)

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului meu,
Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, m-a
născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din
morţi, la o nădejde vie. (1Pet. 1,3.)

Eu, ca piatră vie a lui Dumnezeu, sunt zidit ca să fiu o
casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduc jertfe
duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus
Hristos. (1Pet. 2,5.) Amin!
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MĂRTURISIRI DESPRE ISUS HRISTOS — ÎN EL
(Recomandat ca această mărturisire să se repete zilnic)

Slăvit este Dumnezeu, Tatăl Domnului meu, Isus
Hristos care spre lauda slavei harului Său, m-a binecuvântat cu toată binecuvântările duhovniceşti în ceruri în
Hristos, în El am răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor după bogăţiile harului Său. (Efes. 1,3. 7.)
În El am fost făcut şi moştenitor şi am fost pecetluit în
El cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. (Efes. 1,11. 13.)

În El cresc ca să fiu un Templu sfânt în Domnul, şi prin
El sunt zidit ca să fiu un lăcaş al lui Dumnezeu
prin Duhul Lui. (Efes. 2,21–22.)

În El am, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu, cu încredere. (Efes. 3,12.)
În El am răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea
păcatelor. (Col. 1,14.)
În El sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale
ştiinţei. (Col. 2,3.)

În El am fost tăiat împrejur, nu cu o tăiere împrejur
făcută de mână; în El am înviat şi împreună cu El prin
credinţă în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din
morţi şi m-a adus la viaţă împreună cu El, după ce mi-a
iertat toate greşelile. (Col. 2,11–13.) Amin!
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MĂRTURISIRI DESPRE ISUS HRISTOS — CARE

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui
Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
(Ioan 1,18.)

Cuvântul care s-a făcut trup, Isus, plin de har şi de adevăr.
Am primit din plinătatea Lui şi har după har. (Ioan 1,14.)
Dumnezeu îmi vorbeşte prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.
El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei
Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a
făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în
locurile prea înalte. (Evr. 1,1–3.)
Pe Isus care a fost făcut pentru puţină vreme mai pe jos
decât îngerii, îl vedem încununat cu slavă şi cu cinste, din
pricina morţii, pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui
Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi. (Evr. 2,9.)
Am un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului
de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului
prea sfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu
de un om, ci de Domnul. (Evr. 8,1–2.)
Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor
între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care s-a dat
pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul
acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. (1Tim. 2,5–6.)
El este Cel care S-a dat pe Sine însuşi pentru mine, ca
să mă răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească
un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte
bune. (Tit. 2,14.)
El este Cel care S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele
mele, ca să mă smulgă din acest veac rău, după voia
Dumnezeului meu şi Tatăl. (Gal. 1,4.)
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Hristos, care prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine
însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, îmi curăţeşte cugetul de faptele moarte, ca să slujesc Dumnezeului celui
viu! (Evr. 9,14.)

Pe Omul acesta care a fost dat spre moarte după ştiinţa
mai dinainte a lui Dumnezeu, El L-a înviat dezlegându-i
legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut
de ea. (Fapt. 2,23–24.)

Am fost răscumpărat cu sângele scump al lui Hristos,
Mielul fără cusur şi fără prihană, care a fost cunoscut
înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul
vremurilor pentru mine. El este Mielul care a fost junghiat. (1Pet. 1,19–20. Apoc. 13,8.)
Inima mi-e plină de mulţumire fiindcă am cunoscut pe
Cel care este de la început. (1Ioan 2,13.)

Dumnezeu ne-a arătat nemărginita mărime a puterii
sale, atunci când L-a înviat pe Isus Hristos din morţi şi
L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai pe
sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere,
de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi,
nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. El I-a pus
totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce
plineşte totul în toţi. (Efes. 1,19–23.)

Am în mine acelaşi gând care era şi în Isus Hristos, care
măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca
un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a
dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca
un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte,
şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat
nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai presus
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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 Hristos este Domnul. (Filip. 2,5–11.)
Isus Hristos care este chipul Dumnezeului celui nevăzut,
cel întâi născut din toată zidirea; pentru că prin El au fost
făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ,
cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin
El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile şi
toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El
este începutul, cel întâi născut printre cei morţi, pentru
ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a
vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, şi să împace
totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este
în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui. (Col. 1,15–20.)

Isus Hristos este Cel care a purtat păcatele mele în trupul Său pe lemn, pentru ca eu, fiind mort faţă de păcate,
să trăiesc pentru neprihănire; prin rănile Lui am fost
vindecat. (1Pet. 2,24.)

Isus Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce
S-a înălţat la cer Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile.
(1Pet. 3,22.)

Isus Hristos este cel care m-a făcut să intru în această
stare de har în care sunt şi să mă bucur în nădejdea
slavei lui Dumnezeu. (Rom. 5,2.)

El, Isus Hristos este Cel care a venit cu apă şi cu sânge;
nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel
ce mărturiseşte despre lucrul acesta, căci Duhul este
adevărul. (1Ioan 5,6.)

Har şi pace mie din partea lui Isus Hristos, care este
martorul credincios, cel întâi născut din morţi, Domnul
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Împăraţilor pământului! A Lui, care mă iubeşte, care m-a
spălat de păcate mele cu sângele Său şi a făcut din noi o
împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui
să fie slava şi puterea în vecii vecilor! (Apoc. 1,4–6.)
Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, zice
Domnul Dumnezeu, Cel care este, Cel care era şi Cel
care vine, Cel Atotputernic. Cel dintâi şi Cel de pe
urmă, Cel care a murit şi a înviat. (Apoc 1,8. 2,8.) Cel care
are sabia ascuţită cu două tăişuri, Cel care este Amin,
Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui
Dumnezeu. (Apoc. 2,12. 3,14.) Fiul lui Dumnezeu care are
ochii ca para focului şi ale cărui picioare sunt ca arama
aprinsă. (Apoc 2,18.) Cel care are cele şapte stele. (Apoc. 3,1.)
Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel care ţine cheia lui David,
Cel care deschide şi nimeni nu va închide, Cel care
închide şi nimeni nu va deschide. (Apoc. 3,7.)

Eu vin din necazul cel mare; eu mi-am spălat hainele şi
mi le-am albit în sângele Mielului pentru aceasta stau
eu înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-L
slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel care şade pe
scaunul de domnie, îşi va întinde peste mine cortul Lui.
Nu îmi va mai fi foame, nu îmi va mai fi sete; nu mă va
mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul,
care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul
meu, mă va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu
va şterge orice lacrimă din ochii mei. (Apoc. 7,14–17.)

Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb.
Cel care sta pe el, se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecă şi se luptă cu dreptate. Ochii lui sunt ca
para focului; capul îl are încununat, cu multe cununi
împărăteşti. Din gura Lui iese o sabie ascuţită şi pe haină
şi pe coapsă este scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”. (Apoc. 19,11–12. 15–16.) Amin!
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SUNT COPIL AL LUI DUMNEZEU

Isus Hristos mi-a dat dreptul să mă fac copil al lui
Dumnezeu pentru că cred în Numele Lui. (Ioan 1,12.)

Sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, sunt fiu al lui
Dumnezeu. Am primit un duh de înfiere. Însuşi Duhul
adevereşte împreună cu duhul meu că sunt copil al lui
Dumnezeu. Sunt copil al lui Dumnezeu, moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu
Hristos. (Rom. 8,14–17.)

Sunt chemat după planul lui Dumnezeu, pentru că El
m-a hotărât mai dinainte, m-a chemat, m-a socotit
neprihănit şi m-a proslăvit. Dumnezeu m-a şi hotărât
mai dinainte să fiu asemenea chipului Fiului Său,
pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi
fraţi. (Rom. 8,28–30.)
Doamne, îţi mulţumesc pentru slavă, legăminte, darea
Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele. (Rom. 9,4.)

Sunt fiu al lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos
Isus, căci m-am botezat în Hristos, m-am îmbrăcat în
Hristos. Şi dacă sunt al lui Hristos, sunt sămânţa lui
Avraam deci, moştenitor prin făgăduinţă. (Gal. 3,26–27. 29.)

Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis
pe Fiul Său născut din femeie, născut sub Lege, ca să
răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să capăt
înfierea. Şi pentru că sunt fiu, Dumnezeu mi-a trimis
în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „AVA” adică
„Tată”. Aşa că nu mai sunt rob, ci fiu şi dacă sunt fiu
sunt şi moştenitor al lui Dumnezeu prin Isus Hristos.
(Gal. 4,4–7.)
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Dumnezeu a rânduit dinainte să fiu înfiat prin Isus
Hristos, după buna plăcere a voinţei Sale. (Efes. 1,5.)

Ce dragoste mi-a arătat Tatăl, să mă numesc copil al
lui Dumnezeu. Acum sunt copil al lui Dumnezeu şi
ce voi fi nu s-a arătat încă. Dar ştiu că atunci când se va
arăta El, voi fi ca El, pentru că Îl voi vedea aşa cum
este. (1Ioan 3,1–2.)

Sunt socotit neprihănit prin harul Lui şi mă fac în
nădejde moştenitor al vieţii veşnice. (Tit. 3,7.)

Din bună voia Lui, m-am născut prin Cuvântul adevărului, ca să fiu un fel de pârgă a făpturilor Lui. (Iac. 1,18.)

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului meu,
Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, m-a
născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din
morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă,
şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în
ceruri pentru mine. (1Pet. 1,3–4.)

Am fost născut din nou în Dumnezeu, 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. (1Pet. 1,23.) Amin!
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DESPRE DUHUL SFÂNT

Duhul Sfânt, Mângâietorul şi Ajutorul meu va
rămâne cu mine în veac. (Ioan 14,16.)

Duhul Sfânt, Duhul adevărului rămâne cu mine şi va
fi în mine. (Ioan 14,17.)

Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care L-a trimis
Tatăl în Numele Domnului Isus, mă învaţă toate
lucrurile şi îmi aduce aminte de tot ce a spus Isus.
(Ioan 14,26.)

Mângâietorul, pe care L-a trimis Isus în inima mea de la
Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la
Tatăl, El mărturiseşte despre Domnul Isus. (Ioan 15,26.)

Duhul adevărului mă călăuzeşte în tot adevărul, căci
El nu vorbeşte de la El, ci vorbeşte tot ce aude de la Tatăl
şi îmi descoperă lucrurile viitoare. El Îl proslăveşte pe
Domnul Isus pentru că ia din ce este al Domnului Isus şi
mi le descoperă. (Ioan 16,13–14.)

Am primit un duh de înfiere, care mă face să strig „AVA”
adică „Tată!” Duhul Sfânt adevereşte împreună cu
duhul meu că sunt copil al lui Dumnezeu. (Rom. 8,15–16.)

Duhul Sfânt mă ajută în slăbiciunea mea, căci nu ştiu
cum trebuie să mă rog. Dar, însuşi Duhul mijloceşte
pentru mine cu suspine negrăite. (Rom. 8,26.)
M-am lipit de Domnul şi sunt un singur duh cu El.
(1Cor. 6,17.)

N-am primit duhul lumii, ci Duhul, care vine de la
Dumnezeu, ca să pot cunoaşte lucrurile, pe care mi le-a
dat Dumnezeu prin harul său. (1Cor. 2,12.)
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Dumnezeu îmi descoperă prin Duhul Său lucruri pe
care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la
inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a
pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. (1Cor. 2,9–10.)
Sunt templul lui Dumnezeu şi Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în mine. (1Cor. 3,16.)

Trupul meu este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte
în mine şi pe care L-am primit de la Dumnezeu şi eu nu
sunt al meu. (1Cor. 6,19.)

Am fost spălat, am fost sfinţit, am fost socotit neprihănit
în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul
Dumnezeului meu. (1Cor. 6,11.)
Cel ce mă întăreşte în Hristos şi care m-a uns este
Dumnezeu. El m-a şi pecetluit şi mi-a pus în inimă arvuna
Duhului. (2Cor. 1,21–22.)

Căci Domnul este Duhul, şi unde este Duhul Domnului,
acolo este slobozenia. Privesc cu faţa descoperită slava
Domnului şi sunt schimbat în acelaşi chip cu al Lui, din
slavă în slavă prin Duhul Domnului. (2Cor. 3,17–18.)

Am acelaşi duh de credinţă potrivit cu ceea ce este scris:
Am crezut, de aceea am vorbit şi eu cred şi de aceea vorbesc. Ştiu că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, mă va învia
şi pe mine împreună cu Isus şi mă va face să mă înfăţişez,
pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să
sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. Şi Cel
ce m-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care mi-a
dat arvuna Duhului. (2Cor. 4,13–15. 5,5.)
Tată, Îţi mulţumesc pentru Duhul Sfânt care face
minuni mari în mine. (Gal. 3,5.)
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Roadele Duhului: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
blândeţea, înfrânarea poftelor, cresc în mine. (Gal. 5,22.)
Şi pentru că sunt fiu, Dumnezeu mi-a trimis în inimă
Duhul Fiului Său care strigă „AVA!” adică „Tată!” (Gal. 4,6.)

Prin Duhul, aştept prin credinţă nădejdea neprihănirii.
(Gal. 5,5.)

Umblu cârmuit de Duhul şi nu împlinesc poftele firii
pământeşti. Trăiesc prin Duhul şi umblu prin Duhul.
(Gal. 5,16. 25.)

Cresc, ca să fiu un Templu Sfânt în Domnul şi prin Isus
Hristos sunt zidit ca să fiu un lăcaş al lui Dumnezeu
prin Duhul. (Efes. 2,21–22.)
Tatăl meu ceresc, potrivit cu bogăţia slavei Sale, mă face
să mă întăresc în putere, prin Duhul Lui în omul din
lăuntrul. (Efes. 3,16.)
Prin Duhul Sfânt am fost pecetluit pentru ziua răscumpărării. (Efes. 4,30.)

Trebuie să mulţumesc totdeauna lui Dumnezeu, căci
sunt iubit de El şi de la început, Dumnezeu m-a ales
pentru mântuire. El m-a chemat în sfinţirea Duhului şi
credinţa adevărului ca să capăt slava Domnului meu
Isus Hristos. (2Tes. 2,13–14.)

El m-a mântuit pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe
care L-a vărsat din belşug peste mine prin Isus Hristos,
Mântuitorul meu, pentru ca odată socotit neprihănit
prin harul Lui să mă fac în nădejde moştenitor al vieţii
veşnice. (Tit. 3,5–7.)
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Mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos că sunt
ales după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin
sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu
sângele lui Isus Hristos. Harul şi pacea îmi sunt înmulţite.
(1Pet. 1,2.)

Păzesc poruncile Lui, rămân în El, şi El în mine şi cunosc
că El rămâne în mine prin Duhul pe care mi L-a dat.
(1Ioan 3,24.) Cunosc că rămân în El şi că El rămâne în mine
prin faptul că mi-a dat din Duhul Său. (1Ioan 4,13.)
Tată, îţi mulţumesc pentru darurile Duhului Sfânt,
împărţite după voia Sa. (Evr. 2,4.)
Tată Ceresc, îţi mulţumesc Ţie că am împărtăşirea
Sfântului Duh. (2Cor. 13,13.)

Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui
Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine
primită, sfinţită de Duhul Sfânt. (Rom. 15,16.) Amin!

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângâietor,
care să rămână cu voi în veac. (Ioan 14,16.)
Şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate
primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl
cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi. (Ioan 14,17.)
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite
Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va
aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14,26.)
Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la
Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl,
El va mărturisi despre Mine. (Ioan 15,26.)
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci
va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al
Meu, şi vă va descoperi. (Ioan 16,13–14.)
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DESPRE SFÂNTA TREIME

Duhul Sfânt, Mângâietorul, pe care L-a trimis Tatăl,
în Numele lui Isus, mă învaţă toate lucrurile, şi îmi aduce
aminte de tot ce a spus Isus. (Ioan 14,26.) Mângâietorul,
pe care-L trimite Tatăl în inima mea, adică Duhul
adevărului, care purcede de la Tatăl, El mărturiseşte
despre Isus. (Ioan 15,26.)
Mângâietorul, Duhul adevărului, mă călăuzeşte în
tot adevărul; căci El nu vorbeşte de la El, ci vorbeşte tot
ce aude de la Tatăl, şi îmi descoperă lucrurile viitoare.
El îl proslăveşte pe Isus, şi îmi descoperă acele lucruri
pe care le aude de la Tatăl şi de la Isus. (Ioan 16,13–14.)

Am primit un duh de înfiere, care mă face să strig
„AVA, Tată!” Duhul Sfânt adevereşte împreună cu
duhul meu că sunt copil al lui Dumnezeu, prin
Hristos. (Rom. 8,15–16.)

Dumnezeu îmi descoperă prin Duhul Său lucruri pe
care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la
inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a
pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. (1Cor. 2,9–10.)

Dumnezeu, pe calea revelaţiei mi-a făcut cunoscut
taina lui Hristos, prin Duhul Sfânt. (Efes. 3,3–5.)

Am fost spălat, am fost sfinţit, am fost socotit neprihănit
în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul
Dumnezeului meu. (1Cor. 6,11.)

Cel ce mă întăreşte în Hristos şi care m-a uns este
Dumnezeu. El m-a şi pecetluit şi mi-a pus în inimă
arvuna Duhului. (2Cor. 1,21–22.)
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Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului,
acolo este slobozenia. Eu privesc cu faţa descoperită, ca
într-o oglindă, slava Domnului, şi sunt schimbat în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul
Domnului. (2Cor. 3,17–18. 4,6.)

Ştiu că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, mă învie şi pe
mine împreună cu Isus şi mă face să mă înfăţişez, pentru
ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească
mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. Şi Cel ce m-a
făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care mi-a dat
arvuna Duhului. (2Cor. 4,14–15. 5,5.)

Mulţumesc Tată pentru Duhul Sfânt care face minuni
printre noi, în Hristos Isus. (Gal. 3,5.)

Şi pentru că sunt fiu, Dumnezeu mi-a trimis în inimă
Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava” adică: „Tată!”
(Gal. 4,6.)

Cresc, ca să fiu un templu Sfânt în Domnul, sunt zidit să
fiu un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. (Efes. 2,21–22.)

Este scris: Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh.
Sunt felurite slujbe dar este acelaşi Domn. Sunt şi felurite lucrări dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează
totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre
folosul altora. (1Cor. 12,4–7.)

Este un singur Trup, un singur Duh. Este un singur
Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus
de toţi, care lucrează şi prin mine la fel cum lucrează
prin toţi membrii Trupului lui Hristos. Inima mea e
plină de mulţumire, căci sunt în Hristos şi prin Isus am
intrare la Tatăl, într-un Duh. (Efes. 2,18. 4,4–6.)
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Slujesc lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, mă
laud în Hristos Isus, şi nu-mi pun încrederea în lucrurile pământeşti. (Filip. 3,3.)

Trebuie să mulţumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru
că, de la început Dumnezeu m-a ales pentru mântuire,
în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce
m-a chemat El, ca să capăt slava Domnului nostru Isus
Hristos. (2Tes. 2,13–14.)

El m-a mântuit, nu prin faptele făcute de mine în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii
din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pentru ca
odată socotit neprihănit prin harul Lui, să mă fac în
nădejde moştenitor al vieţii veşnice. (Tit. 3,5–7.)

Dumnezeu, prin Fiul Său îmi vorbeşte, în împărtăşirea Duhului Sfânt. (Evr. 1,2. 2Cor. 13,13.)

Mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, că
sunt ales după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu
Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea
şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Harul şi pacea
îmi sunt înmulţite. (1Pet. 1,2.)

Păzesc poruncile lui Dumnezeu, rămân în El şi El în
mine, şi cunosc că Isus este în mine prin Duhul pe care
mi L-a dat. (1Ioan 3,24.)

Harul Domnului Isus Hristos, dragostea lui
Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh sunt moştenirea mea. (2Cor. 13,13.)

Rugăciunea mea, spusă în Hristos Isus, să fie o jertfă
bine primită înaintea lui Dumnezeu, sfinţită de Duhul
Sfânt. (Rom. 15,16.) Amin!
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M-AM UMPLUT CU PLINĂTATEA LUI

Îţi mulţumesc Tată, că şi eu am primit din plinătatea
lui Isus, şi har după har; căci harul şi adevărul au venit
prin Isus Hristos. Din plinătatea Lui am luat har şi
adevăr. (Ioan 1,16–17.)

Isus, întâiul născut al lui Dumnezeu, împlineşte totul în
toţi. Dumnezeu I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este
Trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.
El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel
întâi-născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile
să aibă întâietatea. Deoarece sunt parte a Trupului,
sunt parte şi părtaşul plinătăţii lui Isus, care plineşte
totul în toţi. (Efes. 1,22–23. Col. 1,18–19.)
În El locuieşte trupeşte toată plinătatea
Dumnezeirii, eu am totul deplin în El care este
Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Col. 2,9–10.)

Eu, prin Isus Hristos sunt împlinit cu plinătatea
lui Dumnezeu, căci lui Dumnezeu aşa i-a fost pe
plac. (Col. 1,19. 2,9–10.)

Căci, în Cuvântul întruchipat locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii. Eu am totul deplin în El, care
este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Col. 2,9–10.)

Dragostea lui Dumnezeu m-a umplut cu adevărat,
pentru că păstrez şi păzesc Cuvântul lui Isus în inima
mea. (1Ioan 2,5.)
Dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită în mine, astfel
cunosc că rămân în El şi că El rămâne în mine, prin faptul
că mi-a dat Duhul Său. Dragostea Ta este desăvârşită
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în mine. Frică nu este în mine pentru că dragostea
desăvârşită izgoneşte frica. (1Ioan 4,12. 18.)
Dragostea s-a înrădăcinat şi şi-a luat temelie adâncă, ca
să pot pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea,
lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunosc dragostea
lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajung
plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. (Efes. 3,18–19.)
Din harul lui Dumnezeu ajung, la unirea credinţei şi a
cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare,
la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. (Efes. 4,13.)

Mă umplu, potrivit inimii lui Dumnezeu cu Duhul
Sfânt şi inima mea mi se umple de cunoştinţa voii
Tale, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească, în toate domeniile vieţii mele. (Efes. 5,18. Col. 1,9.)

Voinţa lui Dumnezeu se împlineşte în viaţa mea, iar
Celui ce, prin puterea care lucrează în mine, poate să
facă nespus mai mult decât cer sau gândesc, a Lui să
fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în
neam, în vecii vecilor! (Efes. 3,20–21.)

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc,
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. În
El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii,
eu am totul deplin în El care este Capul oricărei
domnii şi stăpâniri. Cunosc dragostea lui Hristos,
care întrece orice cunoştinţă, şi ajung plin de toată
plinătatea lui Dumnezeu. (Gal. 2,20. Col. 2,9–10. Efes. 3,19.)
Amin!
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CELUI CE VA BIRUI, ÎI VOI DA…

Eu sunt din Dumnezeu şi am biruit lumea. Pentru că
oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea.
(1Ioan 4,4. 5,4.)

Îţi mulţumesc Ţie Tatăl Meu Ceresc, că am biruit
lumea; Căci Duhul Sfânt locuieşte în mine. Sunt biruitor pentru că este mai mare Cel care este în mine, decât
Cel care este în lume. (1Ioan 4,4.)
Tată Ceresc, în Numele lui Isus, te rog, dă-mi urechi să
ascult ce zice Bisericilor Duhul. (Apoc. 2,11. 17,29. 3,6. 13. 22.)
Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii,
care este în raiul lui Dumnezeu. (Apoc. 2,7.)
Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua
moarte. (Apoc. 2,11.)
Celui ce va birui, îi voi da stăpânire peste Neamuri. Le
va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte
vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu:
şi-i voi da luceafărul de dimineaţă. (Apoc. 2,26–28.)
Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i
voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea
îngerilor Lui. (Apoc. 3,5.)
Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul
Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară din el. Voi
scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii
Dumnezeului Meu, noul Ierusalim care are să se pogoare
din cer de la Dumnezeul Meu şi Numele Meu cel nou.
(Apoc. 3,12.)

Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul
Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu
Tatăl meu pe scaunul Lui de domnie. (Apoc. 3,21.) Amin!
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ÎL SLUJESC PE DUMNEZEU PRIN DUHUL MEU

Îi slujesc lui Dumnezeu în duhul meu, în Evanghelia
Fiului Său, prin Duhul Sfânt. (Rom. 1,9.)

Mulţumesc lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, căci, cu
duhul meu slujesc legii lui Dumnezeu, cu sufletul meu
slujesc legii lui Dumnezeu, cu mintea slujesc legii lui
Dumnezeu, cu firea pământească, slujesc legii lui
Dumnezeu, cu întreaga mea fiinţă slujesc legii lui
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. (Rom. 7,25.)

În neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt slujesc lui Hristos, astfel sunt pe placul lui Dumnezeu.
(Rom. 14,17–18.)

Din curăţie de inimă, slujesc lui Dumnezeu şi lui
Hristos, nu numai când sunt privit, ca şi cum aş vrea să
plac oamenilor, ci ca un rob al lui Hristos, care face din
inimă şi duh voia lui Dumnezeu. Slujesc cu bucurie
Domnului şi nu oamenilor. (Efes. 6,5–7.)

Slujesc nu numai când sunt sub ochii lor, ca cei ce caută
să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unul care
mă tem de Domnul. Orice fac, fac din toată inima şi din
tot duhul meu, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,
ca unul care ştie că primeşte de la Domnul răsplata moştenirii, căci slujesc Domnului Hristos. (Efes. 3,22–24.)
Orice fac, cu cuvântul sau cu fapta, fac totul în
Numele Domnului Isus, şi mulţumesc prin El, lui
Dumnezeu Tatăl. (Col. 3,17.)

Slujesc voii lui Dumnezeu la vremea mea orânduită.
Am deasupra mea orânduirea deplină a Domnului,
în Numele lui Isus. (Fapt. 13,36.)
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Dragă Duhule Sfânt, învaţă-mă şi ajută-mă, să-L
slujesc pe Ava, pe Tatăl meu, din duhul meu, prin
Hristos; călăuzeşte-mă în slujire, căci este scris:
Duhul adevărului, mă va învăţa tot, şi are să mă
călăuzească în tot adevărul. (Ioan 14,26. 16,13.)

Dumnezeul nădejdii să mă umple de toată bucuria
şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiu tare în nădejde! Sunt plin de
bunătate, plin şi de orice fel de cunoştinţă. Prin puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, sunt slujitorul
lui Isus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu
scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca
Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de
Duhul Sfânt. Eu, deci, mă pot lăuda în Isus Hristos, în
slujirea lui Dumnezeu. Căci, n-aş îndrăzni să pomenesc
niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine,
ca să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor
şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt, astfel eu
împlinesc Evanghelia lui Hristos. Caut să vestesc
Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu
zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris:
Aceia, cărora nu li se propovăduise despre El, Îl vor
vedea, şi cei ce n-auziseră de El, Îl vor cunoaşte.
Slujesc cu deplina binecuvântare a Evangheliei lui
Hristos. Eu mă lupt în rugăciunile mele către Dumnezeu,
ca să fiu izbăvit de cei răzvrătiţi, nechibzuiţi, făţarnici,
mincinoşi şi de cei orgolioşi şi pentru ca slujba pe care o
am, să fie bine primită de sfinţi; şi astfel să mă duc cu
bucurie pe toate căile mele, cu voia şi cu orânduirea
lui Dumnezeu, şi să mă înnoiesc împreună cu sfinţii.
Dumnezeul păcii este cu mine, pretutindeni, în
toate căile mele! (Rom. 15,13–21. 29,33.) Amin!
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TE-AM UNS CU UNTDELEMNUL MEU SFÂNT

Tată din Ceruri, îţi mulţumesc că îmi întinzi masa în
faţa potrivnicilor mei şi îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu este plin de dă peste el. (Ps. 23,5.)
Tu îmi dai puterea bivolului şi m-ai stropit cu untdelemn proaspăt. (Ps. 92,10.)

Doamne, Tu dai împăratului Tău putere şi Tu înalţi
tăria Unsului Tău. (1Sam. 2,10.)

Eu iubesc neprihănirea şi urăsc răutatea, de aceea
Dumnezeu, Dumnezeul meu m-a uns cu untdelemn de
bucurie. (Ps. 45,7. Evr. 1,9.)

Domnul m-a uns cu un untdelemn sfânt, de aceea
Duhul Domnului — începând de azi şi de acum încolo
— vine peste mine! (1Sam. 16,13.)

Aşa să vină peste mine ungerea Ta, ca şi untdelemnul
de preţ care este turnat pe cap, se pogoară pe barba lui
Aron şi se pogoară pe marginea veşmintelor lui. Aşa să
vină peste mine ungerea Ta ca roua Hermonului care se
pogoară pe munţii Sionului. (Ps. 133,2–3.)
Îţi mulţumesc Doamne, că hainele mele sunt mereu albe
în orice vreme şi untdelemnul nu-mi lipseşte de pe
cap. (Ecl. 9,8.)

Atunci Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită
în sângele Tău şi am zis: Trăieşte chiar şi în sângele tău!
Da, ţi-am zis: Trăieşte chiar şi în sângele tău! Când am
trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine, şi iată că îţi
venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins
peste tine poala hainei Mele, ţi-am acoperit goliciunea,
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ţi-am jurat credinţă, am făcut legământ cu tine, zice
Domnul Dumnezeu şi ai fost a Mea! Te-am scăldat în
apă, te-am spălat de sângele de pe tine, şi te-am uns cu
untdelemn. (Ezec. 16,6. 8–9.)

Îţi dau mulţumire că m-ai găsit Doamne, şi că m-ai uns
cu untdelemnul Tău cel Sfânt. Ştiu că mâna Ta mă
va sprijini şi braţul Tău mă va întări. Credincioşia şi
bunătatea Ta sunt cu mine şi tăria mea se va înălţa prin
Numele Tău. (Ps. 89,20–21. 24.)

M-ai suit pe înălţimile ţării şi mi-ai dat să sug miere din
stâncă şi stânca varsă lângă mine pâraie de untdelemn. (Deut. 32,13. Iov 29,6.) Amin!
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DOMNUL AJUTĂ PE UNSUL SĂU

Tu, care eşti scutul meu, vezi, Dumnezeule şi priveşte
faţa unsului Tău! (Ps. 84,9.)

Doamne, Tu dai împăratului Tău putere şi înalţi tăria
unsului Tău! (1Sam. 2,10.)

El dă mari izbăviri împăratului Său şi dă îndurare
unsului Său şi seminţei Lui, pe vecie. (Ps. 18,50.)

Domnul scapă pe unsul Său şi-i răspunde din ceruri
prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui. (Ps. 20,6.)

Doamne, Tu eşti tăria poporului Tău şi Stânca izbăvitoare a unsului Tău. (Ps. 28,8.)

Domnul nu dă voie nimănui să mă asuprească şi
pedepseşte împăraţii din pricina mea spunând: Nu vă
atingeţi de unsul Meu şi nu faceţi rău proorocului
Meu! (Ps. 105,14–15.)
Tu aşa spui Doamne: Nu vă atingeţi de unsul Meu şi
nu faceţi rău proorocului Meu! (1Cron. 16,22.)

Înalţ puterea slujitorului Meu, pregătesc o candelă
unsului Meu. Îmbrac de ruşine pe vrăjmaşii tăi şi
peste tine străluceşte cununa ta. (Ps. 132,17–18.)

Doamne, Tu ieşi ca să izbăveşti pe poporul Tău, să izbăveşti pe unsul Tău; sfărâmi acoperişul casei celui rău,
o nimiceşti din temelii până în vârf. (Hab. 3,13.)

Doamne, Tu aşa spui către unsul Tău, pe care-l ţii de
mână ca să dobori neamurile înaintea lui şi să dezlegi
brâul împăraţilor pentru ca să-i deschidă porţile, ca să
nu se mai închidă: Eu merg înaintea ta, netezesc drumurile muntoase, sfărâm uşile de aramă şi rup
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zăvoarele de fier. Îţi dau vistierii ascunse, bogăţii
îngropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul, care te chem pe
nume, care cu dragoste te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte ca tu să Mă cunoşti. (Isa. 45,1–5.)
Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU REVĂRSAREA
DUHULUI SFÂNT

Din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al
Mielului curge un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul. Eu beau din această apă şi în veac nu-mi va fi
sete. Eu mă umplu de apa vieţii şi din inima mea curg
râuri de apă vie. (Apoc. 22,1. Ioan 4,14. 7,38.)

Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea. Celui
ce îi este sete, îi dau să bea fără plată din izvorul
apei vieţii. (Ioan 7,37. Apoc. 21,6.)
Celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii
fără plată! (Apoc. 22,17.)

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are
bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin
şi lapte, fără bani şi fără plată! (Isa. 55,1.)

Tată, Îţi mulţumesc că răcoreşti sufletul însetat şi
saturi orice suflet lihnit de foame. (Ier. 31,25.)

Aşa zice Domnul: Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se
întâmple, voi face un drum în pustie şi râuri în locuri secetoase, ca să adap pe poporul Meu cel ales. (Isa. 43,19–20.)

„În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din
Duhul meu, peste orice făptură: feciorii voştri şi fetele
voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi
bătrânii voştri vor visa visuri!” (Fapt. 2,17.)

Tată, Te rog conform Cuvântului Tău toarnă din
Duhul Tău peste orice făptură. (Fapt. 2,17.)

Cer de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară!
Doamne, scoate la ruga mea fulgerele şi trimite o ploaie
îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp. (Zah. 10,1.)
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Mă bucur şi mă veselesc în Tine, căci Tu îmi dai ploaie la
vreme, îmi trimiţi ploaie timpurie şi târzie. (Ioel 2,23.)

Tată, Îţi mulţumesc că mă binecuvântezi şi trimiţi
ploaie la vreme şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!
(Ezec. 34,26.)

Despică cerurile, şi pogoară-te, pentru ca să-ţi revelezi numele, pentru ca să faci minuni şi semne, cu
mână tare şi cu braţul întins, pe care le vede orice
ochi. (Isa. 64,1. Deut. 7,19. 21.)

Tată, Îţi mulţumesc că îmi deschizi zăgazurile cerurilor şi torni peste mine belşug de binecuvântare.
(Mal. 3,10.)

Sufletul meu va fi ca o grădină bine udată, căci Tu aşa
zici Doamne: Voi sătura de grăsime sufletul preoţilor şi poporul meu se va sătura de bunătăţile Mele.
(Ier. 31,12. 14.)

Tată, Îţi mulţumesc că dai o ploaie binefăcătoare şi
întăreşti moştenirea Ta sleită de puteri. Tu îţi trimiţi
suflarea, mă înnoiesc, şi înnoieşti astfel faţa pământului. (Ps. 68,10. 104,30.)

Tată, Îţi mulţumesc că torni Duhul de sus peste
mine, atunci pustia se va preface în pământ şi pomătul
va fi privit ca o pădure. (Isa. 32,15.)

Mă încred în Domnul, de aceea voi fi ca un pom sădit
lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu, nu mă
tem de căldură, când vine şi frunzişul meu rămâne
verde: în anul secetei nu mă tem şi nu încetez să aduc
roadă. (Ier. 17,7–8.)
Cuvântul Tău, care iese din gura Ta, nu se întoarce la
Tine fără rod, ci va face voia Ta şi va împlini planurile
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Tale căci Cuvântul Tău este ca ploaia, care se pogoară
din ceruri şi udă pământul şi-l face să rodească şi
să odrăslească pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă. (Isa. 55,10–11.)
Doamne, Îţi mulţumesc că torni ape peste pământul
însetat şi râuri pe pământul uscat, torni Duhul Tău
peste sămânţa mea şi binecuvântarea Ta peste odraslele mele şi prin harul Tău ei răsar ca firele de iarbă
între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. (Isa. 44,3–4.)

Şi iată că trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu şi
sunteţi îmbrăcaţi cu putere de sus. (Luc. 24,49.)

Primiţi putere, când se pogoară Duhul Sfânt peste
voi, şi-Mi veţi fi martori până la marginile pământului.
(Fapt. 1,8.)

Tată, Îţi mulţumesc că toţi cei care Te caută, din îndurarea Ta, îi mântui, prin spălarea naşterii din nou şi
prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. (Tit. 3,5.)

Tată, Îţi mulţumesc că Tu îmi întinzi masa în faţa
potrivnicilor mei: şi îmi ungi capul cu untdelemn şi
paharul meu este plin, de dă peste el. (Ps. 23,5.)

În vremea aceea, va picura must din munţi şi va curge
lapte din dealuri, toate pâraiele vor fi pline de apă. Un
izvor va ieşi din Casa Domnului şi va uda văile.
(Ioel 3,18.)

Doamne, Îţi mulţumesc că pe cei nenorociţi şi cei lipsiţi,
care caută apă, Tu îi asculţi şi nu-i părăseşti. Faci să
izvorască râuri pe dealuri şi izvoare în mijlocul văilor
şi prefac pustia în iaz şi pământul uscat în şivoaie
de ape. (Isa. 41,17–18.) Amin!
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DORESC DARURILE DUHULUI SFÂNT

Este scris: orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit
este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care
nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. (Iac. 1,17.)

Doamne, Tu spui în Cuvântul Tău, că nu voieşti ca să fiu
în necunoştinţă în ce priveşte darurile duhovniceşti.
Învaţă-mă dragă Doamne Isuse despre darurile duhovniceşti, prin Duhul Tău Sfânt. (1Cor. 12,1.)
Dragă Tată Ceresc, este scris în Cuvântul Tău sfânt:
urmăriţi dragostea, umblaţi şi după darurile duhovniceşti. (1Cor. 14,1.)

Doamne Dumnezeule, Ava Tată, eu urmăresc dragostea
Ta şi doresc darurile duhovniceşti. În Numele lui Isus Te
rog dă darurile Tale duhovniceşti adunării Tale,
pentru întărirea sfinţilor. (1Cor. 14,1. Rom. 1,11.)

Tot aşa şi eu, fiindcă râvnesc după darurile duhovniceşti, caut să le am din belşug, în vederea zidirii
sufleteşti a Bisericii. (1Cor. 14,12.)

Îţi mulţumesc Ţie Doamne, căci am fost făcut slujitor
al Evangheliei după darul harului lui Dumnezeu,
dat mie prin lucrarea puterii Lui. (Efes. 3,7.) Mulţumesc,
căci harul mi-a fost dat după măsura darului lui
Hristos. (Efes. 4,7.) Hristos s-a suit sus, a luat robia roabă
şi a dat daruri oamenilor. Şi El a dat pe unii apostoli,
pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi
învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui
Hristos. (Efes. 4,8. 11–12.)
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Eu am primit Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să
pot cunoaşte lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu
prin harul Său. (1Cor. 2,12.)

Este scris: Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh.
Sunt felurite slujbe dar este acelaşi Domn. Sunt şi
felurite lucrări dar este acelaşi Dumnezeu, care
lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea
Duhului spre folosul altora. (1Cor. 12,4–7.)
— Unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înţelepciune;
— altuia, să vorbească despre cunoştinţă datorită
aceluiaşi Duh;
— altuia, credinţa prin acelaşi Duh;

— altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;
— altuia, puterea să facă minuni;
— altuia, proorocia;

— altuia, deosebirea duhurilor;
— altuia, felurite limbi;

— altuia, tălmăcirea limbilor;

Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care
dă fiecăruia în parte, cum voieşte. (1Cor. 12,11.)

Dragă Duhule Sfânt, împărtăşeşte-mi darurile duhovniceşti, căci doresc aceste daruri. După cum este
scris: umblu după darurile cele mai bune. După
Cuvântul Tău urmăresc dragostea şi umblu după
darurile duhovniceşti, dar mai ales să proorocesc.
Căci cine prooroceşte, vorbeşte oamenilor, spre zidire,
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sfătuire şi mângâiere. Cine prooroceşte zideşte
sufleteşte Biserica. (1Cor. 12,31. 14,1. 3–4.)

Când se adună laolaltă adunarea, îţi mulţumesc dragă
Tată Ceresc, că dai sfinţilor Duhul; avem cântare,
învăţătură, descoperire, altă limbă, tălmăcire. Toate
sunt spre zidire sufletească, spre Slava Ta. (1Cor. 14,26.)

Eu ajut cu rugăciunile mele, pentru ca binefacerea
făcută mie prin rugăciunile altora să fie pentru mulţi
un prilej de mulţumire lui Dumnezeu. (2Cor. 1,11.)

Îi dau mulţumire Domnului pentru harul nespus de
mare faţă de mine, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu
pentru darul Lui nespus de mare. (2Cor. 9,14–15.)

Este scris: Avem felurite daruri după harul care ne-a
fost dat. Mulţumesc Tată Ceresc, că am daruri duhovniceşti după harul care mi-a fost dat. (Rom. 12,6.) Nu sunt
nepăsător de darul care este în mine, ci înflăcărez
darul lui Dumnezeu care este în mine prin Duhul
Sfânt în Numele lui Isus. (1Tim. 4,14. 2Tim. 1,6.)

Mulţumesc Dumnezeului Meu întotdeauna pentru
harul Lui, care mi-a fost dat în Isus Hristos, căci în El
am fost îmbogăţit în toate privinţele cu orice vorbire şi orice cunoştinţă aşa că mărturia a fost bine
întărită în Hristos, astfel nu duc lipsă de niciun fel
de dar şi aştept arătarea Domnului meu Isus Hristos.
(1Cor. 1,4–7.)

Dumnezeu mi-a dat ştiinţă şi pricepere pentru tot
feluri de scrieri şi înţelepciune; pricepere la darurile
duhovniceşti, în toate vedeniile şi în toate visele.
(Dan. 1,17.)
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Dar este în ceruri un Dumnezeu, care îmi descoperă
tainele, şi care îmi face cunoscut ce se va întâmpla în
vremurile de pe urmă. (Dan. 2,28.)

Aşa spune Domnul, Dumnezeul meu: Ţi-am dat înţelepciunea şi priceperea. Îţi dau, pe deasupra, bogăţii,
averi şi slavă cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta şi cum nici nu va mai avea după tine.
(2Cron. 1,12.)

Ca un bun ispravnic al harului felurit al lui Dumnezeu
slujesc după darul pe care l-am primit. Dacă vorbesc,
vorbesc Cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujesc, slujesc după puterea pe care mi-o dă Dumnezeu, pentru ca
în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus
Hristos a căruia este slava şi puterea în veci vecilor.
(1Pet. 4,10–11.)

Când rostesc Cuvântul, se pogoară Duhul Sfânt peste
toţi cei ce-L ascultă şi darurile Duhului Sfânt se
revarsă peste ei şi îi auzi vorbind în limbi şi mărind pe
Dumnezeu. (Fapt. 10,44–46.)

Dumnezeu întăreşte mărturia mea cu semne şi puteri
şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt
împărţite după voia Sa. (Evr. 2,4.)

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru harul Domnului
Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, împărtăşirea
Duhului Sfânt şi pentru darurile Duhului Sfânt în
Numele lui Isus. (2Cor. 13,14. Evr. 2,4.) Amin!
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SLAVA DOMNULUI ÎMPLINEŞTE ÎNTREGUL PĂMÂNT

Dumnezeu atotputernic, da, Domnul vorbeşte, şi cheamă
pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.
Din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite,
de acolo străluceşte Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine
şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o furtună puternică. (Ps. 50,1–3.)

Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
pentru ca în ţara noastră să locuiască slava. (Ps. 85,9.)

Astfel vorbeşte Domnul Dumnezeu: A venit vremea să
strâng toate neamurile şi toate limbile; ele vin şi vor
vedea slava Mea. Şi voi pune un semn între ele, şi voi
trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa, care n-au auzit
vorbindu-se niciodată de Mine, şi n-au văzut slava Mea;
ei vestesc slava Mea printre neamuri. (Isa. 66,18–19.)

Eu, Dumnezeul tău,voi fi lumina ta veşnică, şi Eu voi fi
cununa ta, căci eşti rodul semănării Mele, lucrarea
mâinilor Mele, spre slava Mea. Te voi face o podoabă
veşnică, o pricină de bucurie din neam în neam. Îţi dau
o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn
de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul
unui duh mâhnit. Voi face ca pacea să domnească peste
tine, şi să stăpânească dreptatea; vei numi zidurile tale
mântuire şi porţile tale laudă. Vei vedea aceste lucruri,
vei tresări de bucurie, şi îţi va bate inima şi se va lărgi,
căci bogăţiile mării se vor întoarce spre tine, şi vistieriile neamurilor vor veni la tine, căci casa slavei
Mele o proslăvesc. (Isa. 60,5. 7. 15. 17–21. 61,3.)
Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Iată că un om, va odrăsli
din locul lui, şi va zidi Templul Domnului. Da, El va zidi
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Templul Domnului, şi mare va fi slava Lui, va şedea
şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, şi va fi
preot pe scaunul Lui de domnie. (Zah. 6,12–13.)

Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor, tot pământul
este plin de mărirea Lui. (Isa. 6,3.)
Dar cât este adevărat că Eu sunt viu, şi că slava
Domnului va umplea tot pământul. (Num. 14,21.)

Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume, şi tot
pământul să se umple de slava Lui. (Ps. 72,19.)
Nu se va face niciun rău, şi nicio pagubă pe tot Muntele
Meu cel Sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa
Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.
(Isa. 11,9.)

Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei
Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.
(Hab. 2,14.) Amin!
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GRĂBIŢI-VĂ ŞI VENIŢI VOI NEAMURI DE PESTE TOT

Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, Mă îngrijesc Eu
însumi de oile Mele şi le cercetez. Cum îşi cercetează
un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa îmi cercetez Eu oile şi le strâng din toate
locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi
negură. Le scot dintre popoare, le strâng din felurite
ţări şi le aduc înapoi în ţara lor; le pasc pe munţii lui
Israel, de-a lungul râurilor şi-n toate locurile locuite ale
ţării. Eu însumi îmi pasc oile, Eu le aduc la odihnă,
zice Domnul Dumnezeu. Caut pe cea pierdută, aduc
înapoi pe cea rătăcită, leg pe cea rănită şi întăresc
pe cea slabă. Dar păzesc pe cele grase şi pline de
vlagă: vreau să le pasc cum se cade. (Ezec. 34,11–16.)
Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu, care strânge pe cei
risipiţi ai lui Israel: mai strâng şi alte popoare la cei
strânşi acum din el. (Isa. 56,8.)

Tată Ceresc, Tu însuţi strângi rămăşiţa oilor Tale din
toate ţările, le aduci înapoi în păşunea lor şi ele cresc
şi se înmulţesc. Pui peste ele păstori care le pasc şi nu
le mai este teamă, nici groază şi nu mai lipseşte niciuna
din ele. (Ier. 23,3–4.)

Tu aşa îmi spui cu atotputernicia Ta: Nu te teme de
nimic căci Eu sunt cu tine, Eu aduc înapoi neamul
tău de la răsărit şi te voi strânge de la apus. Zici
miază-noaptei: „Dă încoace!” şi miază-zilei: „Nu
opri”, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele
de la marginea pământului. (Isa. 43,5–6.)
A venit vremea să strâng toate neamurile şi toate
limbile — zice Domnul — ca ele să vină şi să vadă
133

slava Mea. Şi pun un semn între ele şi trimit la neamuri,
la cei care n-au auzit vorbindu-se niciodată de Mine şi
n-au văzut slava Mea. Ei vestesc slava Mea printre
neamuri. Ei aduc pe toţi fraţii voştri din mijlocul
tuturor neamurilor ca dar Domnului. (Isa. 66,18–20.)
Îi fluier şi-i adun, căci i-am răscumpărat şi se vor
înmulţi cum se înmulţeau odinioară. Îi risipesc printre
popoare şi îşi aduc aminte de Mine în ţări depărtate; trăiesc împreună cu copiii lor şi se întorc. Îi voi aduce înapoi
din ţara vrăjmaşului şi-i adun şi-i aduc pe pământul
făgăduit. Îi întăresc în Domnul şi vor umbla în Numele
Lui, zice Domnul. (Zah. 10,8–12.)
Eu, Domnul, spun ce este adevărat şi vestesc ce este
drept. Strângeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună,
voi cei scăpaţi dintre neamuri! (Isa. 45,19–20.)
Vă scot dintre neamuri, vă strâng dintre toate ţările şi vă
aduc iarăşi în ţara voastră. Şi toate aceste lucruri nu le
fac din pricina voastră, zice Domnul, să ştiţi. (Ezec. 36,24. 32.)
Te voi aşeza din nou şi vei fi aşezată din nou, fecioara
lui Israel! Îi aduc înapoi din ţara de la miază-noapte,
îi adun de la marginile pământului, se întorc
înapoi o mare mulţime. Plângând vin şi îi duc în
mijlocul rugăciunilor lor; îi aduc la râuri de apă,
pe un drum neted pe care nu se poticnesc, căci îi sunt
Tată lui Israel. Cel ce a risipit pe Israel îi adună, şi-l
păzeşte cum îşi păzeşte păstorul turma. Căci
Domnul răscumpără pe Israel, şi-l izbăveşte din mâna
unuia mai tare decât el. Ei vin şi chiuie de bucurie pe
înălţimile Sionului; aleargă la bunătăţile Domnului, la
grâu, la must, la untdelemn, la oi şi boi, sufletul le este
ca o grădină bine udată şi nu mai tânjesc. Satur de
grăsime sufletul preoţilor şi poporul Meu se va sătura
de bunătăţile Mele, zice Domnul. (Ier. 31,4. 7–14.)
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Copiii Mei — zice Domnul — merg plângând şi caută pe
Domnul, Dumnezeul lor. Întreabă de drumul Sionului,
îşi întorc privirile spre el şi zic: Veniţi să ne alipim
de Domnul, printr-un legământ veşnic care să nu
fie uitat niciodată! (Ier. 50,4–5.)
Aşa vorbeşte Domnul, care face aceste lucruri,
Domnul, care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui
nume este Domnul. (Ier. 33,2.)
Este scris: Cere-Mi, şi-ţi voi da neamurile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire. (Ps. 2,8.)
Înmulţesc pe oameni ca pe o turmă de oi. Cetăţile
dărâmate se umplu cu turme de oameni şi neamurile
ştiu că Eu, Domnul am zidit şi am sădit. Eu,
Domnul, am vorbit şi voi şi face. (Ezec. 36,36–38.)
Grăbiţi-vă şi veniţi, toate neamurile de primprejur şi strângeţi-vă! Doamne, condu eroii tăi şi pune
străji poporului Tău. (Ioel 3,11. 2Sam. 8,14.)
Se va întâmpla în scurgerea vremurilor, că muntele
Casei Domnului, va fi întemeiat ca cel mai înalt munte;
se va înălţa deasupra dealurilor şi toate neamurile se
vor îngrămădi spre el. (Isa. 2,2.)
Tată Ceresc, aşa spun prinşilor de război în Numele lui Isus:
Ieşiţi! Şi celor ce sunt în întuneric: Arătaţi-vă! (Isa. 49,9.)
Zic miază-noaptei: Dă încoace! şi miază-zilei: Nu opri!
Adu-Mi fiii din ţările îndepărtate şi fiicele de la
marginea pământului. (Isa. 43,6.) Iată-i că vin de departe,
unii de la miazănoapte şi de la apus, iar alţii din ţara
Sinim. (Isa. 49,12.)
Să te înconjoare adunarea popoarelor şi să şezi mai
sus decât ea, la înălţime. (Ps. 7,8.) Amin!
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DOMNIA PĂSTORULUI CEL BUN

Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, mă voi îngriji
Eu însumi de oile Mele, şi le voi cerceta! Cum îşi
cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor
sale împrăştiate, aşa îmi voi cerceta Eu oile, şi le voi
strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în
ziua plină de nori şi negură. Le voi scoate dintre popoare,
le voi strânge din felurite ţări, şi le voi aduce
înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a
lungul râurilor, şi în toate locurile locuite ale ţării. Le
voi paşte pe o păşune bună, şi stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni într-un
staul plăcut, şi vor avea păşuni grase pe munţii lui
Israel. Eu însumi Îmi voi paşte oile, Eu le voi aduce la
odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Voi căuta pe cea
pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, şi voi
întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline
de vlagă: vreau să le pasc cum se cade. (Ezec. 34,11–16.)

Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paşte
şi anume pe Robul Meu David; El le va paşte, el va fi
păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul
Meu David va fi voivod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am
vorbit! Şi vor ştii astfel că Eu, Domnul, Dumnezeul lor,
sunt cu ele, şi că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui
Israel, zice Domnul Dumnezeu. Voi sunteţi oile Mele,
oile păşunii Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru,
zice Domnul Dumnezeu. (Ezec. 34,23–24. 30–31.)

Am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sfânt —
zice Domnul Dumnezeu: Nu din pricina voastră fac aceste
lucruri, casa lui Israel ci din pricina Numelui Meu celui
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sfânt, pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi
mers. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când
voi fi sfinţit în voi sub ochii lor. (Ezec. 36,21–23.)
Vă scot dintre neamuri, vă strâng din toate ţările şi vă
aduc iarăşi în ţara voastră. Toate aceste lucruri nu le
fac din pricina voastră — zice Domnul Dumnezeu, să
ştiţi! (Ezec. 36,24. 32.)

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată iau pe copiii lui
Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi strâng
din toate părţile, şi-i aduc înapoi în ţara lor. Fac din ei un
singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un
singur împărat şi nu vor fi două neamuri, nici nu vor fi
împărţiţi în două împărăţii. Nici nu se vor mai spurca, prin
idolii lor, cu urâciunile lor, şi cu toate fărădelegile lor. Îi scot
din toate abaterile cu care au păcătuit şi-i curăţ; ei sunt
poporul Meu, şi eu sunt Dumnezeul lor. Robul Meu David
va fi împărat peste ei şi toţi vor avea un singur păstor.
Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile Mele şi le vor
împlini. Vor locui iarăşi în ţara, pe care am dat-o robului
Meu Iacov, şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor
locui în ea, ei, copiii lor, şi copiii copiilor lor, pe vecie, şi
Robul Meu David va fi voivodul lor în veci. Închei cu ei un
legământ de pace, care este un legământ veşnic cu ei;
îi voi sădi şi-i voi înmulţi şi pun locaşul Meu cel sfânt
în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuinţa Mea este
între ei; Eu sunt Dumnezeul lor, şi ei sunt poporul Meu. Şi
neamurile vor şti că Eu sunt Domnul, care sfinţeşte pe
Israel, când Locaşul Meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. (Ezec. 37,21–28.)
De aceea, aşa vorbeşte Domnul: Acum voi aduce înapoi
pe prinşii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată
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casa lui Israel, şi voi fi gelos de Numele Meu cel
Sfânt. Atunci îşi vor uita ocara, şi toate fărădelegile pe
care le-au săvârşit împotriva mea, când locuiau liniştiţi
în ţara lor şi când nu-i tulbura nimeni. Când îi voi
aduce înapoi dintre popoare şi îi voi strânge din ţara
vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei înaintea multor
neamuri. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor,
care-i lăsasem să fie luaţi prinşi de război între neamuri,
şi care-i strâng iarăşi în ţara lor; nu mai las pe niciunul
din ei acolo şi nu le mai ascund Faţa Mea, căci am turnat Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul
Dumnezeu. (Ezec. 39,25–29.)
Îmi voi aduce aminte de voi, şi împlinesc faţă de
voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi
în locul acesta. Căci, Eu ştiu gândurile, pe care le am cu
privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă
veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga şi vă voi asculta.
(Ier. 29,10–12.)

În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi sfărâma
jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile şi
străinii nu-l vor mai supune. Ci, vor sluji Domnului,
Dumnezeului lor şi împăratului lor David, pe care li-l voi
scula. De aceea, nu te teme, Robul Meu Iacov, zice
Domnul; şi nu te speria, Israel! Căci te izbăvesc din
ţara cea depărtată şi îţi izbăvesc sămânţa din ţara în
care este roabă; Iacov se întoarce iarăşi, va avea odihnă şi linişte; şi nu-l va mai tulbura nimeni. (Ier. 30,8–10.)
Dar te vindec şi îţi leg rănile, zice Domnul. Căci ei te
numesc: Cel izgonit, Sionul acela de care nimănui nu-i
pasă. Aşa vorbeşte Domnul: Iată, aduc înapoi pe prinşii
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de război ai corturilor lui Iacov şi Mi-e milă de locaşurile
lui; cetatea va fi zidită iarăşi pe dealurile ei şi casa
împărătească va fi locuită iarăşi cum era. Din mijlocul
lor se vor înălţa mulţimi şi strigăte de bucurie; Îi
înmulţesc şi nu se vor împuţina; îi cinstesc şi nu sunt
dispreţuiţi. Fiii lui sunt ca altădată, adunarea lui
rămâne înaintea Mea şi pedepsesc pe toţi asupritorii
lui. Căpetenia lui va fi din mijlocul lui şi stăpânitorul lui
va ieşi din mijlocul lui; îl apropii şi vine la Mine; căci
cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de Mine! —
zice Domnul. Voi sunteţi poporul Meu şi Eu sunt
Dumnezeul vostru. (Ier. 30,16–22.)

Aşa vorbeşte Domnul: Poporul celor ce au scăpat de
sabie, a căpătat trecere în pustie: Israel merge spre
locul lui de odihnă. Domnul mi Se arată de departe:
Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez
bunătatea Mea! (Ier. 31,2–3.)

Te aşez din nou şi eşti aşezată din nou, fecioara lui
Israel! Te împodobesc iarăşi cu timpanele tale şi ieşi din
mijlocul jocurilor voioase. Plângând vin şi îi duc în mijlocul rugăciunii lor; îi duc la râuri de apă, pe un
drum neted pe care nu se poticnesc. Căci, Eu sunt
Tatăl lui Israel şi Efraim este întâiul Meu născut.
Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri şi vestiţi-l în
ostroave depărtate! Spuneţi: Cel ce a risipit pe Israel îl
va aduna şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul
turma. Căci, Domnul răscumpără pe Iacov şi-l izbăveşte din mâna unuia mai tare decât el. Ei vor veni
şi vor chiui de bucurie pe înălţimile Sionului; vor alerga
la bunătăţile Domnului, la grâu, la must, la untdelemn,
la oi şi boi, sufletul le va fi ca o grădină bine udată
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şi nu vor mai tânji. Satur de grăsime sufletul preoţilor
şi poporul meu se satură de bunătăţile Mele, zice
Domnul. (Ier. 31,4. 8–12. 14.)

Opreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi; căci
truda îţi va fi răsplătită, zice Domnul; Este nădejde
pentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce
în ţinutul lor! Dragul Meu fiu Efraim, fiul scump, copil
iubit de Mine. Căci, când vorbesc de El, îmi aduc aminte
cu gingăşie de el, de aceea îmi arde inima în mine
pentru el şi voi avea milă negreşit de el, zice
Domnul! (Ier. 31,16–17. 20.)

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui
Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. Iată
legământul Meu pe care-l voi face cu ei: le voi ierta
nelegiuirea şi nu-Mi voi aduce aminte de păcatul
lor. (Ier. 31,31. 34.)

Le dau o inimă şi o cale, să se teamă de mine totdeauna, spre fericirea lor şi a copiilor lor după ei.
Închei cu ei un legământ veşnic, că nu mă întorc de
la ei, ci le fac bine şi le pun în inimă frica de Mine,
ca să nu se depărteze de mine. Mă bucur să le fac
bine, îi sădesc cu adevărat în ţara aceasta, din toată
inima şi din tot sufletul Meu. (Ier. 32,37–41.)

Aşa vorbeşte Domnul, care face aceste lucruri,
Domnul care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui
Nume este Domnul. (Ier. 33,2.)

Iată, le dau vindecare şi sănătate, îi vindec şi le deschid un izvor bogat în pace şi credincioşie. Îi aduc
înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi pe prinşii de război ai lui Israel, şi-i aşez iarăşi ca odinioară. Îi curăţ de
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toate nelegiuirile, pe care le-au săvârşit împotriva Mea,
şi le iert toate nelegiuirile prin care M-au supărat şi
prin care s-au răzvrătit împotriva Mea. Aşa vorbeşte
Domnul: Se vor mai auzi iarăşi în locul acesta despre care
ziceţi că este pustiu, că nu mai are oameni nici dobitoace,
se vor mai auzi iarăşi în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele
Ierusalimului, pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de
dobitoace, strigătele de bucurie şi strigătele de veselie,
cântecele mirelui şi cântecele miresei, glasul celor ce zic:
Lăudaţi pe Domnul oştirilor, căci Domnul este bun,
căci în veac ţine îndurarea Lui! Glasul celor ce aduc
jertfe de mulţumire în Casa Domnului. Căci aduc înapoi
pe prinşii de război ai ţării şi îi aşez iarăşi ca odinioară, zice Domnul. Eu împlinesc cuvântul cel bun, pe
care l-am spus despre casa lui Israel şi despre casa
lui Iuda. (Ier. 33,6–8. 10–11. 14.)
În zilele acelea şi-n vremurile acelea voi face să răsară
lui David o Odraslă neprihănită care va înfăptui
dreptatea şi judecata în ţară. În zilele acelea, Iuda
va fi mântuit şi Ierusalimul va locui în linişte. Şi
iată cum Îl vor numi: Domnul, Neprihănirea noastră.
(Ier. 33,15–16.)

Aduc înapoi pe Israel în păşunea lui. În zilele acelea,
în vremea aceea — zice Domnul — se va căuta nelegiuirea lui Israel şi nu va mai fi şi păcatul lui Iuda şi nu
se va mai găsi; căci voi ierta rămăşiţa pe care o voi
lăsa. (Ier. 50,19–20.) Amin!
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RUGĂ PENTRU EVANGHELIZARE ŞI SERVICIU DIVIN

Tată Ceresc, în Numele Domnului Isus, mărturisesc
deschis, că Cuvântul Tău este propovăduit cu
îndrăzneală şi cu credincioşie în localitatea …
(nume) cu prilejul întrunirii de vindecare. Cei care aud
Cuvântul Tău, nu pot să se împotrivească cu speculaţii
şi argumente lumeşti înţelepciunii şi inspiraţiei
Duhului Sfânt, ci îşi deschid inimile la propovăduirea
slujitorilor Tăi şi au urechi pentru ascultare. (Efes. 6,19.
Fapt. 6,10.)

Tată, în Numele Domnului Isus, mă rog pentru participanţii la întrunirea lui … (numele) ca să le deschizi
ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub
puterea satanei, la Tine, şi să primească prin credinţa în
Isus Hristos, iertarea de păcate şi moştenirea
împreună cu cei sfinţiţi. (Fapt. 26,18.)
Mărturisesc că în timpul propovăduirii Cuvântului Tău,
ungerea minunată a Duhului Sfânt coboară peste
ascultători şi le deschide urechile să audă şi ochii să
vadă, să primească înţelegere şi să nu piară, ci să fie
mântuiţi. (Efes. 1,18.)

Cred că nu se pot împotrivi atracţiei Duhului Sfânt şi
pornesc la pocăinţă prin îndurarea, bunătatea şi dragostea Ta. (Fapt. 6,10.)

Mărturisesc că aceia cărora nu li s-a vestit despre Isus
vor primi înţelegere în inima lor. Se vor trezi şi vor ieşi
din cursa diavolului în care au fost prinşi. (Rom. 15,21.
2Tim. 2,26.) Prin harul dumnezeiesc îşi deschid inimile
şi cu toţii îl primesc pe Isus Hristos ca Domn al
vieţii lor şi ca Mântuitor personal. (Fapt. 16,31.)
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Îţi ofer, în mâna Ta aşez şi Îţi încredinţez acest serviciu
divin. Te rog ia în grija Ta şi sub ocrotirea Ta pe cei care
vor predica. Duhul Sfânt îi va învăţa chiar în ceasul
acela, ce trebuie să vorbească. (Luc. 12,12.)

Te rog, ca Domn al secerişului, să scoţi lucrători să
hrănească pe pruncii născuţi de curând cu laptele
duhovnicesc şi curat, adică Cuvântul, pentru ca prin el
să crească. (Mat. 9,38. 1Pet. 2,2.)
Doamne, dă ca acest serviciu divin să fie mesaj şi pentru
lume, să ajungă şi la inima lor mila Ta infinită, îndurarea
şi dragostea Ta. (Fapt. 6,10.)

Tată, ştiu că, Cuvântul Tău zideşte inima născută din
nou a oamenilor şi ştiu că, prin Cuvântul Tău se luminează şi primesc înţelegere, că ei sunt copiii Tăi,
moştenitorii Tăi şi moştenitori împreună cu
Hristos. (Rom. 8,17. Fapt. 20,32, Gal. 4,7.)

Tatăl meu ceresc, cred, că în timp ce se propovăduieşte Cuvântul Tău, ungerea Ta scumpă coboară
asupra celui care propovăduieşte şi … (numele)
va fi pe deplin sub călăuzirea Ta. Cuvântul viu
şi lucrător va intra în acţiune, va fi activ, energic şi
eficient, mai tăietor decât orice sabie cu două
tăişuri. (Evr. 4,12.)
Tu eşti Cel care deschizi ochii orbilor, îndrepţi pe cei
încovoiaţi şi iubeşti pe cei neprihăniţi. (Ps. 146,8.)

Stăpâne, Tu eşti Dumnezeul care ai făcut pământul,
marea şi tot ce este în ele. Dă putere robilor Tăi să predice Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-ţi
mâna ca să se facă semne, minuni şi tămăduiri
prin Numele Fiului Tău Sfânt, Isus. (Fapt. 4,24. 29–30.)
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Cred, că nevoile credincioşilor vor fi împlinite fie ele de
natură duhovnicească, sufletească, fizică sau materială.
Tată, Te rog în Numele Domnului Isus umple inima celor
prezenţi şi a celor care Te caută, cu mântuirea Ta, cu
Cuvântul Tău Cel Sfânt, cu Duhul Tău Sfânt, cu dragostea Ta, cu înţelepciunea Ta şi cu adevărul Tău. (Fapt. 20,32.)
Dă în inima oamenilor cunoştinţă revelată despre puterea aflată în Numele lui Isus ca să cunoască
Numele Sfânt al Fiului Tău. (Filip. 2,10.)
Tată ceresc, Îţi mulţumesc şi Te slăvesc pentru că rugăciunile mele spuse cu credinţă sunt ascultate şi devin
realitate. Cuvintele rugăciunii noastre rostite în faţa
Ta Tată, în Numele Domnului Isus, să rămână în preajma
Ta, zi şi noapte. Tată, fii cu cei pentru care ne-am rugat
la acest serviciu divin, să-i ajuţi la nevoie şi să-i scoţi
din necaz.
Cred că toate popoarele pământului vor cunoaşte că
numai Tu eşti Dumnezeu, şi că nu este alt
Dumnezeu afară de Tine. (1Reg. 8,60.) Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU LIDERII CREŞTINI

(Dacă ai pe inima ta să te rogi pentru păstorul tău, sau pentru
oricare alt lucrător creştin, atunci înlocuieşte în aceste minunate versete din Cuvânt, numele persoanei respective şi mărturiseşte asupra ei Cuvântul Sfânt şi atotputernic. Lucrătorii
creştini care au chemare de la Dumnezeu, pot spune şi pentru
ei înşişi rugăciunea de mai jos, punând versetele din Cuvânt
la persoana întâi, singular. Folosirea sistematică a acestei
rugăciuni se recomandă pentru oricare păstor şi predicator.)

Mulţumesc Tatălui meu prin Isus Hristos că … (numele)
este ales după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu
Tatăl pentru slujire prin sfinţirea lucrată de
Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui
Isus Hristos. Harul şi pacea să-i fie înmulţite! (1Pet. 1,2.)
Doamne Isuse Îţi mulţumesc că l-ai socotit vrednic de
încredere şi l-ai pus în slujba Ta. (1Tim. 1,12.)
Doamne, Îţi mulţumesc că … (numele) a devenit slujitor
al Evangheliei după darul harului lui Dumnezeu dat
lui, prin lucrarea puterii Lui. Tată, Îţi mulţumesc că răspândeşti din belşug peste el, bogăţiile harului Tău, prin
orice fel de înţelepciune şi pricepere din dragostea cea
mare cu care îl iubeşti. (Efes. 3,7. 1,7–8. 2,4.)
… (numele) slujeşte din harul care i-a fost dat după
măsura darului lui Hristos, pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea
Trupului lui Hristos. (Efes. 4,7. 12.)
Tată, în Numele Domnului Isus mă rog şi mărturisesc că
Domnul îşi revarsă Duhul peste … (numele) duh de
înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de
tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. …
(numele) este numit preotul Domnului. Oamenii vorbesc
despre el ca fiind un slujitor al lui Dumnezeu. (Isa. 11,2.)
El va fi parte a bogăţiilor neamurilor. (Isa. 61,6.)
… (numele) este plin de puterea Duhului Domnului
ca să vestească Evanghelia. (Mic. 3,8.)
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Mă rog şi cred, că ori de câte ori îşi deschide gura, i se dă
cuvânt, ca să facă cunoscut cu îndrăzneală, taina
Evangheliei. (Efes. 6,19.)

Mă rog ca Dumnezeu să-i deschidă o uşă pentru
Cuvânt, pentru ca … (numele) să poată vesti taina
lui Hristos, ca s-o facă cunoscută aşa cum trebuie, să
vorbească despre ea. (Col. 4,3–4.)
Doamne, Îţi mulţumesc că Tu îi dai o gură şi o înţelepciune, căreia nu-i pot răspunde, nici sta împotrivă şi
niciun fir din cap nu i se pierde. (Luc. 21,15. 18.)

Doamne, Îţi mulţumesc că vorbirea şi predica lui …
(numele) stau într-o dovadă dată de Duhul şi de putere.
(1Cor. 2,4.)

Când vorbeşte, cuvintele lui Dumnezeu să le vorbească, dacă slujeşte, să slujească după puterea pe
care i-o dă Dumnezeu pentru ca în toate lucrurile
să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia
este slava şi puterea în vecii vecilor! (1Pet. 4,11.) Amin!

Când … (numele) rosteşte Cuvântul, se coboară
Duhul Sfânt peste cei ce ascultă Cuvântul şi darul
Duhului Sfânt se varsă peste ei. Ucenicii sunt plini
de bucurie şi de Duhul Sfânt. (Fapt. 10,44. 13,52.)

… (numele) vorbeşte cu îndrăzneală în Domnul,
care adevereşte Cuvântul privitor la harul Său şi
îngăduie să se facă semne şi minuni prin mâinile
lui … (numele) Dumnezeu întăreşte mărturia lui
despre Domnul, cu semne, puteri şi felurite
minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite
după voia Sa. (Fapt. 14,3. Evr. 2,4.)

… (numele) propovăduieşte Evanghelia şi Domnul
lucrează împreună cu el şi întăreşte Cuvântul prin
semnele care-l însoţesc. … (numele) mărturiseşte cu
multă putere despre învierea Domnului Isus şi un
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mare har este peste el. … (numele) slujeşte cu acea
putere pe care i-a dat-o Domnul pentru zidire. (Marc. 16,20.

Fapt. 4,33. 2Cor. 13,10.)

Prin lucrarea de slujire a lui … (numele) Domnul
adaugă în fiecare zi la numărul celor mântuiţi.
Mâna Domnului este cu … (numele) şi un mare
număr de oameni cred şi se întorc la Domnul.
Astfel Cuvântul Domnului se răspândeşte şi se
întăreşte cu putere. Cuvântul lui Dumnezeu se
răspândeşte tot mai mult, numărul ucenicilor se
înmulţeşte mult şi mulţi vin la credinţă. Biserica
se bucură de pace, se întăreşte sufleteşte şi umblă
în frica Domnului. (Fapt. 2,47. 11,21. 19,20. 6,7. 9,31.)
… (numele) slujeşte cu toate binecuvântările
Evangheliei lui Hristos şi astfel slujba lui este bine
primită de sfinţi. El slujeşte cu bucurie, cu voia
lui Dumnezeu şi se învoieşte împreună cu sfinţii.
(Rom. 15,29. 31–32.)

Hristos lucrează prin … (numele) fie prin Cuvântul
lui, fie prin faptele lui, fie prin puterea semnelor
şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt.
(Rom. 15,18–19. Marc. 16,20.)

Mă rog pentru ca darurile harului ce le primeşte să fie
un prilej de mulţumiri aduse lui Dumnezeu şi harul
mare căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. (2Cor. 1,11. 4,15.)
Îl păzeşte Domnul, este izbăvit de oamenii nechibzuiţi şi răi. Credincios este Domnul: El îl întăreşte şi îl
păzeşte de cel rău. (2Tes. 3,2–3.)
Îţi mulţumesc Tată, că îl îmbraci în mântuire şi credincioşii Tăi scot strigăte de bucurie. Tu înalţi puterea
slujitorului Tău, pregăteşti o candelă unsului Tău. Îi
îmbraci de ruşine pe vrăjmaşii lui şi peste el va străluci cununa lui. (Ps. 132,16–18.)
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Îţi mulţumesc Doamne că scapi pe unsul Tău şi-i răspunzi din ceruri prin ajutorul atotputernic al dreptei
Tale. (Ps. 20,6.) Îndreaptă-Ţi privirile spre el, şi ai milă de
el: dă tărie robului Tău, şi scapă pe fiul roabei Tale!
(Ps. 86,16.) Îţi mulţumesc Doamne din plinătatea inimii
mele că ai găsit pe robul Tău, şi l-ai uns cu untdelemnul
Tău cel Sfânt. Mâna Ta îl sprijină, şi braţul Tău îl
întăreşte. Vrăjmaşul nu-l prinde, şi cel rău nu-l
apasă. (Ps. 89,21–22.)

Îţi mulţumesc Ţie, că lucrarea Ta se arată asupra
robilor Tăi, şi slava Ta asupra fiilor lor. (Ps. 90,16.)

Îţi mulţumesc Doamne că l-ai luminat, şi a gustat
darul ceresc, şi s-a făcut părtaş Duhului Sfânt, şi a
gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile
veacului viitor. (Evr. 6,4–5.)

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care îl poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care
răspândeşte prin el, în orice loc, mireasma cunoştinţei
Tale. … (nume) nu strică Cuvântul lui Dumnezeu,
cum fac cei mai mulţi; ci vorbeşte cu inimă curată, din
partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în
Hristos. (2Cor. 2,14. 17.)

Îţi mulţumesc Doamne, că îl întăreşti cu puterea supranaturală, pe care i-ai dat-o în scopul slujirii.

Mărturisesc că stau alături de … (nume) stărui lângă el şi
îl sprijin în rugăciune. Spun doar lucruri care îl întăresc.
Nu-l judec şi nu-l critic, dar perseverez pentru el în
mijlociri şi în rugăciune şi spun peste el şi pentru el
binecuvântare în Numele atotputernicului Isus
Hristos. Îţi mulţumesc Tată, că îmi răspunzi la rugăciuni, în Numele Domnului Isus. (Mat. 7,1. 1Tim. 2,1.) Amin!
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CÂT DE SCUMPE-MI SUNT GÂNDURILE TALE,
OH, DUMNEZEULE

Doamne, îmi spui în Cuvântul Tău sfânt: Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin
înnoirea minţii voastre. (Rom. 12,2.)

Tot astfel este scris: Tată, eu sunt de la Tine în Hristos
Isus, care a fost făcut de Dumnezeu pentru mine
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.
(1Cor. 1,30.) Conform adevărului din Cuvânt eu am gândul
lui Hristos. (1 Cor. 2,16.)
În Numele lui Isus îmi păzesc gândurile, şi răstorn izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva
cunoştinţei lui Dumnezeu şi orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. (2Cor. 10,5.)

Poruncesc minţii mele să aibă doar gândurile Tale.
Minte şi gânduri, iau autoritate asupra voastră în
Numele lui Isus. În Numele lui Isus poruncesc ca în
locul gândurilor de frică şi necredinţă, să fie gândurile
lui Dumnezeu. Să umblaţi pe căile mai înalte, care
sunt căile lui Dumnezeu. Minte, îţi poruncesc, să nu
te potriveşti chipului veacului acestuia, ci să te prefaci,
prin înnoirea Cuvântului şi să cercetezi care este
voia bună, plăcută şi desăvârşită, şi să te gândeşti
doar la ce este adevărat, vrednic de cinste, drept,
curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice
faptă bună, şi orice laudă. (Isa. 55,9, Rom. 12,2, Fil. 4,8.)
Dragă Isuse am luat autoritate asupra minţii mele.
Ca şi Marele meu Preot, aşez în mâna Ta mintea mea;
stropeşte mintea mea cu sângele sfânt, şi înnoieş149

te-mi mintea. Dă-mi gândurile Tale, fiindcă vreau să
am gândurile acelea mai înalte, care sunt gândurile
Tale. Deschide-mi mintea, suflă peste ea prin Duhul
Tău Sfânt, ca să înţeleg Scriptura. Îţi ofer mintea
mea, foloseşte-mi mintea, gândeşte gândurile Tale
prin mintea mea. Contopeşte mintea mea cu a Ta.
Dragă Isuse, sudează mintea mea alături de a Ta,
ca să gândesc gândurile Tale mereu, zi şi noapte.
(Luc. 24,27. 31.)

Prin harul care domneşte asupra mea, am gândurile
Duhului, care sunt viaţă şi pace. Îţi dau mulţumiri
ţie, Tatăl meu Ceresc, că Duhul Sfânt îmi vine în ajutor,
fiindcă El îmi vorbeşte, şi spune ceea ce aude, şi îmi
descoperă lucrurile viitoare. El mă învaţă toate
lucrurile şi îmi aduce aminte mereu de Cuvântul
Tău. (Rom. 8,6. Ioan 16,13. 14,26.)

Poruncesc să cadă mahrama de pe ochii mei duhovniceşti, în Numele lui Isus şi să văd. Poruncesc urechilor
mele duhovniceşti, să se deschidă şi să audă. Astfel primesc înţelegere deplină, Dumnezeule, despre căile
Tale, despre voia Ta, despre planurile Tale, despre
gândurile Tale. Inima mi se bucură, şi te binecuvântez;
cât de preţioase sunt gândurile Tale, oh, Dumnezeule.
Cât de nepătrunse sunt gândurile Tale. Tată, doar Tu
eşti în gândurile mele. (Ps. 139,17.) Amin!
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DOAMNE, NUMELE TĂU ESTE CA O MIREASMĂ VĂRSATĂ
Isus, Ha Masiah, Rădăcina lui David;
Rodul buzelor noastre mărturisesc Numele Tău;
Cu aceasta venim în faţa Tatălui Nostru,
Pentru ca să-I aducem o jertfă de laudă,
De slavă, de preamărire
şi de adorare în Singurul Său Fiu născut,
în Domnul Isus Hristos.

Emanuel, Sămânţă Neprihănită, Sămânţa lui Avraam,
Trimisul Legământului, Cornul de Mântuire,
Toiag de Cârmuire, Domnul Împăraţilor Pământului.

Cel ce Era, Cel ce Este, Cel care Vine,
Începutul lucrării lui Dumnezeu,
Lumină Adevărată, Lumina Lumii, Lumina Vieţii,
Vlăstarul din Tulpina lui Isai, Leul din Sămânţa lui Iuda,
Domn al Păcii, Oglindirea Slavei lui Dumnezeu,

Odrasla Domnului, Vlăstarul Domnului,
Trandafirul din Saron, Crinul din Văi,
Rob Neprihănit, Om al Durerii, Cunoscător al Bolii,
Mijlocitorul Păcătoşilor, Isus din Nazareth, Mântuitorul,
Răscumpărătorul, Salvatorul, Susţinătorul, Sfântul lui
Israel, Cuvântul lui Dumnezeu.
Izvorul şi temelia, Minunat, Sfetnic
Măreţul Dumnezeu, Părintele Veşniciilor,
Domn al Păcii, Cuvântul viu, Steagul popoarelor,
Începutul înţelepciunii lui Dumnezeu, Domn Hristos,
Domn al Slavei.
Mielul lui Dumnezeu, Fiul Omului,
Partea Noastră de Moştenire,
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Paharul Nostru, Cuvântul care s-a făcut Trup, Singurul
Fiu Născut al lui Dumnezeu,
Fiul preaiubit, Desfătarea lui Dumnezeu,
Adevărata Viaţă,
Primul Rod, Sfântul lui Dumnezeu, Nădejdea slavei,
Luceafăr strălucitor.
Cel Care a Fost Înainte de Întemeierea Lumii,
Mielul Fără Cusur şi Fără Prihană,
Cel dat spre Moarte din voia lui Dumnezeu,
Încoronat cu o Cunună de Spini, Cel Răstignit,
Mielul Înjunghiat, Cel Care prin Sângele Său este
Răscumpărarea noastră.

Întâiul Născut din Morţi, Domn Înviat, Slobozitorul,
Cuvânt Tămăduitor, Căpetenia vieţii,
Căpetenia Credinţei noastre,
Desăvârşirea Credinţei noastre, Învăţător,
Plinătatea lui Dumnezeu,
Capul Bisericii, Păstorul Cel Bun,
Marele Păstor al Oilor,
Domnul Cerului şi al Pământului.

Pâinea Vieţii, Adevărata Mană Cerească,
Ce Sfinţeşte, Mirele aşteptat,
Mijlocitor şi Paraclet, Omul Isus Hristos, Mare Preot
În Veac, Ridicat în Slavă la Dreapta lui Dumnezeu,
Rege Preaslăvit, Regele Regilor,
Domnul Domnilor, Domnul Slavei.

Stânca Mântuirii mele,
Calea, Adevărul şi Viaţa; Începutul şi Sfârşitul;
Sfatul şi Izbânda; Priceperea şi Puterea; Alfa şi Omega;
Făgăduinţa Împlinită a lui Dumnezeu, Rob credincios;
Da şi Amin.
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SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU

Laud Numele Domnului, fie Numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac. De la răsăritul soarelui, până
la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat! (Ps. 113,1–3.)
Sfinţească-se Numele Tău, Elohim, creatorul cerurilor
şi pământului, Care eşti de la începuturi. (Gen. 1,1.) Totul
laudă lucrarea mâinilor Tale, Fie Numele Tău binecuvântat de acum şi până în veac. Sunt un binecuvântat
al Domnului care m-a încununat cu slavă şi cu cinste.
(Ps. 113,2. 8,5. 115,15.) Eşti Dumnezeul puterii.
Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.
Sfinţească-se Numele Tău, El-Shaddai, Dumnezeul Cel
Atotputernic al binecuvântărilor. (Gen. 17,1.) Tu eşti
Dumnezeu, care e mai mult decât suficient. Tu eşti scutul
meu, Tu te îngrijeşti de toate trebuinţele mele, Tu eşti
Dumnezeul belşugului. (Gen. 15,1.) Binecuvântat să fie
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care m-a
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în
locurile cereşti în Hristos. (Efes. 1,3.)
Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.
Sfinţească-se numele Tău, Adonai, eşti numit Domnul
întregului pământ. Tu eşti plinătatea mereu şi oriunde
prezentă. Dumnezeu care s-a arătat în Isus. (Ios. 3,11–13.)
Slava singurului născut din Tatăl, Cuvântul care s-a
făcut trup, Isus, plin de har şi de adevăr. Am primit din
plinătatea Lui şi har după har. (Ioan 1,14. 16.)
Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.
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Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Jire, Dumnezeul
care poartă de grijă, Tu Cel care Te îngrijeşti de toate
trebuinţele mele, după bogăţia Ta în slavă în Hristos
Isus. Tu îmi porţi de grijă. (Gen. 22,14. Filip. 4,19.) Nu duc
lipsă de darurile harului, căci în El am fost îmbogăţit în
toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă.
(1Cor. 1,5. 7.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.
Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Raffa, Domnul
vindecătorul meu. (Exod. 15,26.) Mi-ai iertat toate fărădelegile şi mi-ai vindecat toate bolile. (Ps. 103,3.) Isus a
purtat păcatele mele în trupul Său pe lemn, astfel am
murit faţă de păcate şi trăiesc pentru neprihănire. Prin
rănile lui Isus am fost vindecat. (1Pet. 2,24.)
Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.
Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Nissi, Domnul
steagul meu, Care poartă război în locul meu şi mă
duce la biruinţă. (Exod. 17,15.) Dragostea Domnului este
steagul fluturat peste mine. (Cânt. 2,4.) Mulţumiri fie
aduse lui Dumnezeu care mă poartă totdeauna cu
carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte
prin mine în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. (2Cor. 2,14.)
Sunt biruitor prin sângele Mielului şi prin cuvântul
mărturisirii mele. (Apoc. 12,11.)
Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.
Sfinţească-se Numele Tău, Jehova M’Kaddesh,
Domnul care mă sfinţeşte. (Lev. 20,8.) Prin Dumnezeu
sunt în Hristos Isus, care a fost făcut de Dumnezeu
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pentru mine sfinţire. (1Cor. 1,30.) Te preamăresc Doamne
căci m-ai sfinţit prin adevărul Tău. (Ioan 17,17.)
Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Şalom. Isus mi-a
dat pacea Lui. Isus mi-a dat pace prin sângele crucii
Lui, pedeapsa care îmi dă pacea a căzut peste El. De
aceea nu mi se tulbură inima, nici nu mă înspăimânt.
(Judc. 6,24. Ioan 14,27. Col. 1,20. Isa. 53,5.) Pacea lui Dumnezeu
care întrece orice pricepere îmi păzeşte inima şi gândurile
în Hristos Isus. (Filip. 4,7.) Dumnezeul păcii mă sfinţeşte
El însuşi pe deplin şi duhul meu, sufletul meu şi trupul
meu îmi sunt păzite întregi, fără prihană până la venirea
Domnului meu Isus Hristos. (1Tes. 5,23.)
Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Cidkenu, Domnul
Neprihănirea mea. (Ier. 23,6.) Îţi mulţumesc Dumnezeul
meu pentru Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Isus, L-ai
făcut păcat pentru mine, ca eu să fiu neprihănirea lui
Dumnezeu în El. (2Cor. 5,21.) Sunt socotit neprihănit fără
plată, prin harul Tău, prin răscumpărarea care este în
Hristos Isus. (Rom. 3,24.) Am fost făcut neprihănirea lui
Dumnezeu în Isus Hristos, aparţin de împărăţia lui
Dumnezeu şi trăiesc în neprihănire, pace şi bucurie în
Duhul Sfânt. (2Cor 5,21. Rom. 14,17.)
Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Roi, Domnul este
Păstorul meu, nu duc lipsă de nimic. Mă paşti în
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păşuni verzi şi mă duci la ape de odihnă. Îmi înviorezi
sufletul şi mă povăţuieşti pe cărări drepte din pricina Numelui Tău. (Ps. 23,1–3.) Isus este Păstorul cel
bun, care şi-a dat viaţa pentru mine, ca eu să am viaţă şi
s-o am din belşug. (Ioan 10,10–11.) Eu ascult de glasul
Păstorului cel bun şi nu ascult de glasul potrivnicului.
(Ioan 10,27. 5.)

Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău.

Sfinţească-se Numele Tău, Jehova Samma, Domnul
este aici. (Ezec. 48,35.) Tu eşti cu mine în toate zilele până
la sfârşitul veacului. (Mat. 28,20.) Nicidecum nu mă laşi, cu
niciun chip nu mă vei părăsi. (Evr. 13,5.) Tu aşa îmi vorbeşti: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine, nu te uita cu
îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul Tău, Eu te întăresc,
tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea
biruitoare, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul Tău, care
te iau de mâna dreaptă şi zic: Nu te teme de nimic, Eu îţi
vin în ajutor! (Isa. 41,10. 13.) Eu Domnul, Însumi merg
înaintea ta, Eu însumi voi fi cu tine, nu te voi părăsi şi
nu te voi lăsa, nu te teme şi nu te înspăimânta.” (Deut. 31,8.)
Căci Domnul, Dumnezeul meu, este un Dumnezeu plin
de îndurare, care nu mă va părăsi şi nu mă va nimici; El
nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ
cu mine. (Deut. 4,31.)
Te binecuvântez Doamne. Îţi aduc jertfă de mulţumire şi de laudă, sfinţească-se Numele Tău. Amin!
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DRAGOSTEA

LUI

DUMNEZEU

ESTE STEAGUL

FLUTURAT PESTE MINE

Rămăşiţa ce a mai rămas prinde iarăşi rădăcini pe dedesubt şi deasupra va da rod. Acest lucru îl face râvna
Domnului oştirilor. (2Reg. 19,30–31.)
Doamne, dragostea Ta grijulie arde ca focul. (Ps. 79,5.)

Doamne tu mă îmbeţi tot timpul cu drăgălăşiile Tale,
sunt îndrăgostit necurmat de dragostea Ta. (Prov. 5,19.)
Sărută-mă cu săruturile gurii Tale, căci toate dezmierdările Tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile Tale
au un miros plăcut. Numele Tău este ca o mireasmă
vărsată, de aceea te iubesc pe Tine. Trage-mă după
Tine! Şi haidem să alergăm. (Cânt. 1,2–4.)

Doamne, Tu eşti trandafirul din Saron, un crin din văi.
Cu drag stau la umbra Ta şi rodul Tău este dulce pentru
cerul gurii mele. Mă duci în casa de ospăţ şi dragostea
Ta este steagul fluturat peste mine. Îţi pui mâna Ta
stângă sub capul meu şi mă îmbrăţişezi cu dreapta Ta.
(Cânt. 2,1. 3–4. 6.)

Mi-am pus nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat
spre mine, mi-a ascultat strigătele. Mi-a pus picioarele
pe stâncă, şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus în gură o cântare
nouă, o laudă pentru Dumnezeul meu. (Ps. 40,1–3.)

Doamne, în crăpăturile stâncii, în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi faţa Ta şi fă-mă să-ţi aud glasul căci glasul
Tău este dulce şi faţa Ta plăcută. Prea iubitul meu
este al meu, şi eu sunt al Lui; El îşi paşte turma între
crini. (Cânt. 2,14. 16.)
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Ce bune sunt dezmierdările Tale! Căci ele preţuiesc
mai mult decât vinul, şi miresmele Tale sunt mai plăcute decât toate miresmele! (Cânt. 4,10.)

Iubitul meu, tu eşti o fântână din grădini, un izvor de
ape vii. Vino, vântule de miazăzi, suflă peste grădina
mea, ca să picure mirosurile din ea! Să intre iubitul
meu în grădina Lui şi să mănânce din roadele ei alese!
(Cânt. 4,15–16.)

Adorm, dar inima îmi veghează şi aud glasul prea
iubitului meu, care bate zicându-mi: deschide-Mi
soro, scumpo, porumbiţo, neprihănito. Ţi s-a dus vestea printre neamuri pentru frumuseţea Ta, căci eşti
desăvârşită de tot, datorită strălucirii cu care te
împodobesc. Frumuseţea ta este desăvârşită de
tot, datorită strălucirii cu care te împodobise
Domnul. (Cânt. 5,2. 4,7. Ezec. 16,14.)

Prea iubitul meu este al meu, şi eu sunt al Lui; el îşi
paşte turma între crini. Eu sunt a iubitului meu şi El
mă doreşte. Vino, iubitule, haidem să ieşim pe câmp,
dis de dimineaţă să ne ducem la vii, acolo îţi voi da
dragostea mea. Deasupra uşii avem tot felul de roade
bune, noi şi vechi, pe care pentru tine iubitule, le-am
păstrat. (Cânt. 2,16. 7,10–13.)

Pune-mă ca o pecete pe inima Ta, ca o pecete pe braţul Tău; căci dragostea este tare ca moartea şi gelozia
este neînduplecată ca locuinţa morţilor; jarul ei este jar
de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să
stingă dragostea şi râurile n-ar putea s-o înece. (Cânt. 8,6–7.)
Doamne, stârneşte şi trezeşte dragostea Ta în
inima mea, căci eu o doresc. Râvna Casei Tale mă
mănâncă. (Cânt. 3,5. 8,4. Ps. 69,9.)
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Via mea, care este a mea o păstrez Eu. (Cânt. 8,12.)

Vino repede iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb
pe munţii plini de miresme! (Cânt. 8,14.)

Sufletul meu Te doreşte noaptea şi duhul meu Te
caută înlăuntrul meu. Căci, când se împlinesc judecăţile
Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea. (Isa. 26,9.)

Vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău şi vor fi ruşinaţi; va arde focul pe vrăjmaşii Tăi. (Isa. 26,11.)

În toate necazurile mele, n-am fost fără ajutor şi îngerul
care este înaintea Feţei Lui m-a mântuit; El Însuşi m-a
răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui şi necurmat mă sprijină şi mă poartă în toate zilele. (Isa. 63,9.)

Priveşte din cer să mă vezi, din locuinţa Ta cea sfântă şi
slăvită. Fiorul inimii Tale şi îndurările Tale să se arate
faţă de mine. (Isa. 63,15.)
Vremea mea este vremea dragostei; întinde peste mine
poala hainei Tale, scaldă-mă în apă, spală sângele de pe
mine şi unge-mă cu untdelemn. (Ezec. 16,8–9.)

Aduc înapoi pe prinşii tăi de război, am milă de tine,
sunt gelos de Numele Meu cel sfânt. Te aduc înapoi
dintre popoare şi te strâng din ţara vrăjmaşilor Tăi şi te
sfinţesc înaintea multor neamuri. Te strâng iarăşi în
ţara ta şi nu-mi mai ascund Faţa Mea, căci am turnat
Duhul Meu peste casa ta. (Ezec. 39,25. 27–29.)

Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul meu, ca un
viteaz care poate ajuta; se bucură de mine cu mare bucurie, tace în dragostea Lui, şi nu mai poate de veselie
pentru mine. (Ţef. 3,17.)
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Sunt preaiubitul lui Dumnezeu, har şi pace pentru
mine de la Dumnezeu, Tatăl meu şi de la Domnul Isus
Hristos. (Rom. 1,7.)

Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de mine prin
faptul că, pe când eram încă păcătos, Hristos a murit
pentru mine. (Rom. 5,8.)
Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima
mea prin Duhul Sfânt care mi-a fost dat. (Rom. 5,5.)

Dragostea lui Hristos mă strânge pentru înfăptuirea
lucrurilor lui Dumnezeu. (2Cor. 5,14.)

Sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii,
nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor
fi în stare să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu
care este în Isus Hristos, Domnul meu. (Rom. 8,38–39.)

Dumnezeul meu este bogat în îndurare din dragostea
cea mare cu care m-a iubit, măcar că eram mort în
greşelile mele, m-a adus la viaţă împreună cu Hristos,
prin har sunt mântuit. M-a înviat împreună şi m-a pus
să şed împreună în locurile cereşti cu Isus Hristos, ca să
arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de mine în Isus Hristos.
(Efes. 2,4–7.) Amin!
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MĂ DESFĂT ÎN FRUMUSEŢEA DOMNULUI ÎN
TEMPLUL LUI

Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea
să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să
privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez
de Templul Lui. Dacă îmi spui Doamne: Căutaţi faţa
Mea! Inima-mi răspunde: faţa Ta, Doamne, o caut!
(Ps. 27,4. 8.)

Îţi dau mulţumiri Doamne, căci asculţi rugăciunile
mele, când strig către Tine, şi când îmi ridic mâinile spre locaşul Tău cel Sfânt. (Ps. 28,2.)
Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale, şi locul în
care locuieşte slava Ta. (Ps. 26,8.)

Înveseleşte sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne,
îmi înalţ sufletul. (Ps. 86,4.)

Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut;
îmi însetează sufletul 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. (Ps. 63,1–2.)

Cât de plăcute sunt locaşurile Tale, Doamne al
Oştirilor! Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor,
după curţile Tale, inima şi carnea mea strigă către
Dumnezeul cel viu. Ferice de cei ce locuiesc în Casa
Ta, căci ei tot mai pot să Te laude! Ferice de cei ce-şi
pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea.
(Ps. 84,1–2. 4–5.)

Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Tale,
slava şi podoaba în locaşul Tău sfânt. Daţi
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Domnului slavă, închinaţi-vă înaintea Domnului,
îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea
Lui, toţi locuitorii pământului! (Ps. 96,6–7,9.)

Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în
curţile Lui; lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele!
(Ps. 100,4.)

Te binecuvântez Doamne, îmi ridic mâna în sfântul
locaş, şi Te binecuvântez Doamne! (Ps. 134,1–2.)

Eu, în nevinovăţia mea, văd faţa Ta, mă satur de
chipul Tău de cum mă voi trezi. Doamne mă bucur în
Tine. (Ps. 17,15.)

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl
şi cunoşti în totul. (Ps. 139,4.) Înainte de a striga, Tu-mi
răspunzi, eu vorbesc, şi Tu m-ai ascultat. (Isa. 65,24.)

Te laud din toată inima, te binecuvântez cu
laude, mă închin în Templul Tău cel sfânt, şi laud
Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia
Ta, căci ai preamărit Cuvântul Tău peste orice
nume. Când am strigat, m-ai ascultat, m-ai încurajat, mi-ai întărit sufletul. (Ps. 138,1–3.)
Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspină sufletul
după Tine, ca un pământ uscat. Fă-mă să aud dis
de dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine!
Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la
Tine îmi înalţ sufletul! Învaţă-mă să fac voia Ta,
căci Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău cel bun să
mă călăuzească pe calea cea dreaptă. (Ps. 143,6. 8. 10.)

Îţi dau mulţumiri, căci îmi arăţi cărarea vieţii,
bucurie nespusă este la Tine, şi desfătări veşnice
în dreapta Ta. (Ps. 16,11.) Mi-ai făcut cunoscute căile
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vieţii, şi mă vei umple de bucurie cu starea Ta de
faţă. (Fapt. 2,28.) Domnul îmi umple gura cu strigăte de
bucurie, şi buzele cu cântări de bucurie. (Iov. 8,21.)

Am stat pe gânduri, până ce am intrat în sfântul
locaş al lui Dumnezeu, şi am luat seama la soarta
de pe urmă a celor răi. (Ps. 73,17.)

Eu aud ce zice Dumnezeu! El vorbeşte de pace
poporului Său şi iubiţilor Lui, şi nu permite ca ei
să cadă iarăşi în nebunie. (Ps. 85,8.)

Astfel îmi vorbeşte Domnul, Dumnezeul meu: Eu voi fi
Dumnezeul tău, lumina ta veşnică, şi Eu voi fi cununa ta, căci eşti rodul semănării Mele, lucrarea mâinilor
Mele pentru slava Mea. Te fac podoabă veşnică, o pricină de bucurie, neam după neam. Îţi dau o cunună
împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de
bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul
unui duh mântuit. Voi face ca pacea să domnească peste
tine şi să stăpânească dreptatea; vei numi zidurile tale
mântuire şi porţile tale, laudă. Vei vedea aceste
lucruri, vei tresări de bucurie, şi-ţi va bate inima şi se
va lărgi, căci bogăţiile mării se vor întoarce spre tine, şi
vistieriile neamurilor vor veni la tine, căci casa slavei
Mele o proslăvesc. (Isa. 60,5. 7. 15. 17–21, 61,3.)
Pentru toate acestea, Te laud Doamne! Te laud
Dumnezeule în locaşul Tău cel sfânt; Te laud în
locaşul Tău cel sfânt, Te laud în întinderea cerului, unde se arată puterea Ta. Te laud pentru
isprăvirile Tale cele mari, Te laud după mărimea
Ta nemărginită, căci înfăptuieşti şi împlineşti
Cuvântul Tău. (Ps. 150,1–2.)
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Laud Numele Domnului, căci numai Numele Lui
este înălţat; măreţia Lui este mai pe sus de pământ
şi ceruri! Eu laud pe Domnul! Cânt Domnului o
cântare nouă, laudă Lui în adunarea credincioşilor. (Ps. 148,13. 149,1.)

Tată, cu binecuvântări, laude şi mulţumiri mă
apropii cu deplină încredere de scaunul harului,
ca să capăt îndurare şi să găsesc har, pentru ca
să fiu ajutat la vreme de nevoie, ca să Te pot
binecuvânta veşnic, şi să Te laud pentru protecţia sângelui cel sfânt în viaţa mea. (Evr. 4,16.)

Tată, îţi mulţumesc că în nevinovăţia mea voi
vedea Faţa Ta; cum mă voi trezi, mă voi sătura de
chipul Tău. Doamne, Dumnezeule mă bucur în
Tine! Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!
Doamne, Tu eşti stânca mea, scutul şi eliberatorul
meu! Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu! Doamne,
Tu eşti tăria mea, în Tine mă încred! Tu eşti scutul
meu, Tu eşti mântuirea mea! Doamne, Tu-mi dai
izbăvire şi protecţie! Tu eşti moştenirea mea! Tu
eşti viaţa mea veşnică! Tu eşti tămăduirea mea!
Toate izvoarele mele sunt în Tine Doamne!
Rădăcina bucuriei mele doar Tu eşti! Tu eşti
izbăvirea şi mântuirea mea, Dumnezeul meu veşnic credincios! Proslăvesc credincioşia Ta, care
este atât de sigură, cât de sigură este existenţa
cerurilor. (Ps. 17,15. 18,1–2. 87,7. 89,37.) Amin!
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PRECUM ESTE EL, AŞA SUNT ŞI EU
ÎN ACEASTĂ LUME

Înţelepciunea Domnului Isus
este înţelepciunea mea.
Raţiunea Domnului Isus
este intelectul meu.
Sfatul Domnului Isus
este călăuzirea mea.
Autoritatea Domnului Isus
este stăpânirea mea.
Cunoştinţa Domnului Isus
este comoara mea cea dragă şi viaţa mea veşnică.
Teama mea de Domnul Isus
este spaima vrăjmaşilor mei.
Revelaţia Domnului Isus
este priceperea mea.
Sfinţenia Domnului Isus
este sfinţenia mea.
Curăţenia şi neprihănirea Domnului Isus
este neprihănirea mea.
Dragostea Domnului Isus
este focul veşnic în inima mea.
Gândurile Domnului Isus
sunt gândurile mele.
Căile Domnului Isus
sunt căile mele.
Pacea Domnului Isus
este pacea mea.
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Frumuseţea Domnului Isus
este frumuseţea mea.
Slava Domnului Isus
este lumina mea.

Îndurarea Domnului Isus
este mântuirea mea.

Dreptatea Domnului Isus
este neprihănirea mea.

Viaţa Domnului Isus
este viaţa mea veşnică.

Înfăptuirea voinţei Domnului Isus
este hrana mea.

Bucuria Domnului Isus
este tăria mea.

Bogăţia Domnului Isus
este moştenirea mea.

Grija Domnului Isus
este siguranţa mea.

Mâna dreaptă atotputernică a Domnului Isus
este slobozenia mea.
Cuvântul Domnului Isus
este mântuirea mea.

Rănile Domnului Isus
sunt tămăduirea mea.

Sunt mădular al trupului Domnului Isus,
os din oasele Lui, carne din carnea Lui.
Sunt un trup perfect sănătos
din trupul Domnului Isus.
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Am un schelet perfect sănătos
din oasele Domnului Isus.

Sunt un sistem circulator perfect sănătos
din arterele Domnului Isus.

Precum în arterele lui Isus circulă slava lui Dumnezeu,
astfel circulă în venele mele sânge sănătos.

Sunt asemenea Domnului Isus Hristos
din cap până la picioare, pentru că:

Îl îmbrac pe Ava peste duhul meu
Pe Tatăl duhului meu,
Îmi îmbrac duhul cu Duhul Sfânt
Călăuzitorul şi Mângâietorul duhului meu

Îmi îmbrac trupul cu Marele Preot şi Împărat,
cu Domnul Isus Hristos, care este Marele Preot
ale mărturisirilor mele, obţinătorul şi
împlinitorul credinţei mele

Îmi îmbrac mintea cu gândul lui Hristos
Îmi îmbrac pornirile cu impulsurile lui Hristos
Îmi îmbrac voinţa cu voinţa lui Hristos.

PRIN PUTEREA LEGĂRII

Îmi leg gândurile
cu gândurile Domnului Isus;
Leg căile mele
cu căile Domnului Isus;

Îmi leg voinţa
cu voinţa Domnului Isus;
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Trupul meu este orânduit vindecării
îmi leg fiecare celulă şi mădular
cu rănile sfinte ale Domnului Isus
pe care Domnul Isus le-a suferit din
pricina mea după orânduiala
şi voinţa lui Dumnezeu;

Pentru ca toate faptele mele
să fie spre slava lui Dumnezeu

să fiu binecuvântat în toate căile mele
şi să pot fi o binecuvântare.

Punerea mâinilor mele peste bolnavi
reprezintă mâna Domnului Isus, astfel
orbii văd, surzii aud,
şchiopii umblă, morţii învie şi propovăduiesc
împărăţia lui Dumnezeu la toate neamurile;
Căci, precum este El la dreapta Tatălui Ceresc
Astfel sunt eu aici în această lume.

Slava lui Dumnezeu pe faţa lui Hristos
Este lumina şi strălucirea mea veşnică.

Înaintez în slava şi în gloria Domnului Isus
cu biruinţă şi adevăr, blândeţe şi dreptate
şi mâna dreaptă a Domnului Isus mă
învaţă lucruri măreţe şi nemaipomenite.
Amin!
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RUGĂCIUNE PENTRU CONSOLARE ÎN CAZ DE
DECES ÎN FAMILIE

Tată, Îţi mulţumim, că avem un Mare Preot care înţelege
îndurarea inimii noastre şi simte cu noi împreună, în
timp de doliu. (Evr. 4,15.) Mă apropii cu curaj şi cu deplină
încredere de scaunul harului pentru ca … (numele) să
capete îndurare şi să găsească har pentru ca, să fie ajutat
la vreme de nevoie. (Evr. 4,16.) Tată, Îţi mulţumesc că …
(numele) se consolează şi n-are tristeţe în inima lui (ei)
nu se întristează ca ceilalţi care n-au nădejde, pentru că
el (ea) crede că aşa cum Isus a murit şi a înviat din
morţi, tot aşa Dumnezeu va aduce înapoi, împreună
cu Isus pe cei ce au adormit în El. (1Tes. 4,13–14.)
Tată, Te rog consolează-l pe … (numele) după Cuvântul
Tău: „Ferice de cei ce plâng căci ei vor fi mângâiaţi!” (Mat. 5,4.) Doamne Isuse, Tu ai venit să tămăduieşti
pe cei cu inima zdrobită. (Luc. 4,18.) Tată, în Numele
Domnului Isus, Te rog, consolează-l (o) pe … (numele),
căci Tu îl (o) iubeşti şi i-ai dai prin harul Tău o mângâiere
veşnică şi o bună nădejde. (2Tes. 2,16.) Binecuvântat este
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos,
Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri.

Tu îl (o) mângâi pe … (numele) în toate necazurile, suferinţele şi încercările sale, pentru ca prin mângâierea cu
care este el (ea) mângâiat (ă) de Dumnezeu să poată şi el
(ea) mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. (2Cor. 1,3–4.)

Tată îţi mulţumesc că Tu îi mângâi pe toţi cei întristaţi.
Tu le dai celor întristaţi o cunună împărătească în
loc de cenuşă, untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Cu inima
plină de mulţumire te slăvesc Tată în Numele lui Isus.
(Isa. 61,3.) Amin!
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