Sâmbătă, 9 ianuarie 2016 - Apocalipsa 3:2-3
Mulțumim:
- pentru toți lucrătorii care veghează și se roagă pentru bisericile în care slujesc;
- pentru toți lucrătorii care luptă spiritual pentru a călăuzi biserica pe urmele Domnului;
- pentru toți credincioșii care veghează și se roagă împreună cu lucrătorii pentru curăția
doctrinară și morală a bisericii.
Mijlocim:
- pentru lucrătorii care au parte de împotrivire în familie sau în Biserică față de învățătura curată și
pocăința adevărată;
- pentru lucrătorii care au obosit și sunt ispitiți să cedeze în fața împotrivirilor din familie sau
biserică față de calea îngustă a Domnului;
- pentru credincioșii care sunt descurajați și dezamăgiți de lucrurile lumești care au intrat în
biserică și sunt gata să abandoneze.
Cerem:
- pocăință pentru cei care promovează învățături și practici lumești;
- putere spirituală și biruință pentru cei care doresc progresul spiritual al bisericii;
- un duh de veghere și rugăciune, îndrăzneală și ajutor ceresc pentru toți lucrătorii care sunt gata
să plătească prețul de a predica o Evanghelie curată și de a merge pe calea îngustă a Domnului.

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE 2016

Veghere si rugaciune

ă, 10 ianuarie 2016 - Apocalipsa 16:15
Duminic
Duminică,

Cu deplină încredințare în promisiunea că "după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu
se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească pentru ca să dea
sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea,
nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele." (Isaia 55:10-11), ne
ăm ca și Cuvântul Domnului pentru săptămâna de rugăciune să aducă rod bogat în
rug
rugăm
rugăciune, veghere, pocăință, curăție spirituală, înviorare duhovnicească, întărirea
credinței, recuperarea celor căzuți și mântuirea celor pierduți.
4

3 - 10 ianuarie 2016

Mulțumim:
- pentru toți cei care așteaptă venirea Domnului în curăție și slujire;
- pentru cei care țin trează credința în venirea Domului;
- pentru cei care veghează, se roagă și lucrează pentru a grăbi venirea Domnului.
Mijlocim:
- pentru cei care sunt atrași mai mult de lucrurile de acum decât de cele viitoare;
- pentru cei care au slăbit în credință, în veghere și rugăciune;
- pentru copii și tineri ca să devină o generație de oameni curați, veghetori și rugativi.
Cerem:
- pocăința, curățirea și sfințirea bisericii în vederea întâlnirii cu Domnul;
- întoarcerea celor care au căzut și au haina sufletului pătată;
- mântuirea celor care sunt pe calea pierzării;
- vremuri de înviorare spirituală, vremuri în care poporul român și toate popoarele lumii să se
pregătească pentru întâlnirea cu Domnul.

D

omnul Isus a asociat adesea vegherea cu rugăciunea.

Veghetorul este atent să vadă tot ce se întâmplă și apoi, merge înaintea Lui
Dumnezeu cu tot ceea ce a văzut ca să ceară lumină pentru a înțelege corect,
credință pentru a putea răspunde corect, putere pentru a lupta corect și în
final, pentru a birui toate amenințările, greutățile, ispitele și atacurile din
partea firii pământești, a lumii și a diavolului. Conștienți de faptul că
rugăciunea și vegherea sunt necesare în fiecare zi, în această săptămână în
mod special și în unitatea Duhului, toate bisericile baptiste din România sunt
chemate să vegheze și să se roage împreună pentru toate aspectele lucrării
Evangheliei la nivelul fiecărui credincios, a fiecărei familii, a fiecărei biserici, la
nivelul țării noastre și pe plan mondial. În fiecare zi îndemnul la rugăciune este
structurat pentru rugăciuni de mulțumire, mijlocire și cerere.

Duminică, 3 ianuarie 2016 - Ieremia 1:11-12

Miercuri, 6 ianuarie 2016 - 1 Petru 5:8-11

Mulțumim:
- pentru Cuvântul lui Dumnezeu Sfânta Scriptură prin care ne vorbește;
- pentru accesul liber la Cuvântul lui Dumnezeu;
- pentru că putem să corectăm perspectiva asupra noastră și a lumii prin Cuvântul lui Dumnezeu.
Mijlocim:
- pentru cei care neglijează Cuvântul lui Dumnezeu;
- pentru cei care sunt influențați de duhul veacului acestuia;
- pentru cei care vin rar sau aproape deloc să asculte Cuvântul.
Cerem:
- credință puternică în Cuvântul lui Dumnezeu;
- călăuzirea Duhului peste toți cei care propovăduiesc Cuvântul;
- să lucreze Cuvântul la mântuirea multora în acest an.

Mulțumim:
- pentru puterea credinței care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna;
- pentru harul divin care ne este îndeajuns în orice încercare;
- pentru toți frații și toate surorile care au biruit.
Mijlocim:
- pentru toți credincioșii care au slăbit în credință;
- pentru toți credincioșii care s-au îndepărtat de turmă;
- pentru toți credincioșii care nu mai veghează.
Cererem:
- recuperarea celor care au căzut pradă atacurilor diavolului;
- întărirea credinței;
- mântuirea celor care având mintea orbită de diavolul se complac într-o stare de delăsare spirituală.

Luni, 4 ianuarie 2016 - Matei 26:37-41

Joi, 7 ianuarie 2016 - 1 Tes. 4:4-8

Mulțumim:
- pentru toți frații și toate surorile care veghează și se roagă în aceste vremuri;
- pentru toți frații și toate surorile care nu au obosit pe calea credinței;
- pentru toți frații și toate surorile care au rămas aproape de Domnul.
Mijlocim:
- pentru toți cei care au "mâinile obosite și genunchii slăbănogiți" (Evrei 12:12);
- pentru toți cei care sunt adormiți din punct de vedere spiritual și nu văd pericolul ispitei;
- pentru toți cei care datorită preocupărilor excesive cu lucrurile lumii acesteia sunt obosiți și vin
tot mai rar la casa Domnului.
Cerem:
- să fim întăriți în Duhul pentru a fi veghetori;
- să vină la pocăință cei care au căzut ca Petru;
- să se îndrepte cei care s-au îndepărtat de Domnul.

Mulțumim:
- pentru Domnul Isus Hristos, care este lumina lumii;
- pentru credincioșii adevărați, care sunt chemați să fie lumină;
- pentru toți credincioșii care umblând în lumină sunt o mărturie frumoasă pentru cei din lume.
Mijlocim:
- pentru cei care sunt atrași de faptele întunericului;
- pentru cei care se îndepărtează de lumina Evangheliei;
- pentru cei care se luptă să fie lumină în familie, Biserică și societate.
Cerem:
- pocăință adevărată pentru cei care au fost înșelați de întunericul moral;
- pocăința pocăiților pentru ca să fie lumini adevărate;
-Biruința luminii asupra tuturor mijloacelor de răspândire a întunericului spiritual.

Vineri
Vineri,, 8 ianuarie 2016 - Luca 21:34-36
Marți, 5 ianuarie 2016 - Evrei 12:16-17
Mulțumim:
- pentru îndemnul Scripturii la sfințenie și puritate morală;
- pentru toți credincioșii care trăiesc în ascultare și sfințenie;
- pentru frații și surorile care veghează la păstrarea curăției morale și spirituale în Biserică.
Mijlocim:
- pentru toți credincioșii care trec prin ispite morale;
- pentru tinerii care se luptă cu ispitele tinereții;
- pentru toți lucrătorii care sunt ispitiți să accepte compromisuri.
Cerem:
- pocăință adevărată pentru toți cei care au căzut în păcat;
- hotărâri sfinte de a renunța la păcat și comportament lumesc;
- biruință asupra lumii, a păcatului și a ispititorului.

Mulțumim:
- pentru toți credincioșii care își găsesc plăcerea în Legea Domnului;
- pentru toți credincioșii care își găsesc plăcerea în părtășia frățească;
- pentru toți credincioșii care au inima trează și veghetoare prin Duhul Sfânt.
Mijlocim:
- pentru toți credincioșii care sunt ispitiți să meargă la petreceri lumești cu colegii și prietenii;
- pentru toți credincioșii care prin televizor și internet sunt atrași spre lucruri lumești;
- pentru tinerii care cred că ar trebui să aducă distracțiile lumești la întâlnirile de tineret sau în
programele bisericii.
Cerem:
- să vină vremuri de cercetare și pocăință pentru cei care au căzut în capcana distracțiilor;
- să fie aduși la pocăință cei care sunt atrași de păcatele distracțiilor lumești;
- să fie întărit duhul vegherii și rugăciunii în familii și biserici.

