
Fii și tu un colaborator apropiat al lui Dumnezeu ZI ȘI NOAPTE 

 

 

„ Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte, ca să ne apere...”(Neemia 4:9) 

 Scriptura afirmă clar că „în zilele din urmă vor fi vremuri tot mai grele” (2 Tim3:1). Această 
realitate solicită atitudini și măsuri speciale din partea noastră. Lucrarea Zi și Noapte, inspirată din 
Cuvântul lui Dumnezeu, are scopul de a ne mobiliza și de a ne uni în rugăciune și acțiune, ca trup al lui 
Hristos, pentru a face față provocărilor fără precedent la care este expusă Biserica, familia, țara și chiar 
lumea întreagă.  

Împreună ca Biserică, bazându-ne pe ajutorul lui Dumnezeu, vrem să formăm un lanț de 
rugăciune și acțiune care să însemne atât un zid de protecție (Ezechiel 22:30) cât și o oștire a Domnului 
(Neemia 4:14) care să lupte în „lupta cea bună a credinței” (1 Tim 6:12). În mod concret, implicarea 
fiecăruia ar însemna, alocarea unei jumătăți de oră pe săptămână, în care să ne oprim din alergarea 
noastră, și, prin Cuvânt și Rugăciune, să ne apropiem cu credință de Domnul Dumnezeu. Nădăjduim că 
acest timp dăruit lui Dumnezeu și semenilor noștri, va fi o ocazie importantă, în care Dumnezeu va lucra  
în viețile noastre și ale celor din jurul nostru, chiar mai mult decât ne imaginăm. 

Sunt chemați toți  frații și surorile, chiar și copiii care „înțeleg vremurile” și pot să-și asume 
responsabilitatea de a fi ,,la post” pentru o jumătate de oră pe săptămână, acasă sau în alt loc. Mai 
specific, timpul de o jumătate de oră ar putea fi structurat astfel (cu precizarea că pe lângă țintele pe care 
toți ar trebui să le avem în vedere, rămâne loc și  pentru alte obiective personale): 
-15 minute de părtășie cu Dumnezeu în Cuvânt: se va citi și studia cu prioritate textul pentru Școala 
Duminicală sau un capitol din programul de citire a Scripturii într-un an (vom sugera și încuraja treptat  
folosirea unor metode simple de studiere a Scripturii) 
-15 minute alocate în special pentru rugăciune: 
- pornind de la rugăciunea de Mare Preot a Domnului Isus, din Ioan 17, vom avea în vedere în mod 
insistent, pentru familiile noastre, pentru Biserică și  pentru poporul nostru,  protecția (v 11,15), sfințirea 
(v17), unitatea (v21,23), mărturia (v21, 23) și manifastarea slavei lui Dumnezeu (v24). 
- ne vom ruga pentru nevoile specifice Bisericii noastre (așa cum le observăm noi dar și după cum  vom fi 
informați periodic) 
- ne rugăm pentru fratele sau sora din  lanțul de rugăciune care a fost înaintea noastră și cel/cea care va fi 
după noi 
 - vom  avea în vedere (în mod insistent pentru o lună de zile) un obiectiv de creștere spirituală (exemplu: 
Ce și cum vorbim? „Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu” 1 Petru 4:11; bucuria și 
îndrăzneala de a-L mărturisi pe Hristos Filip. 1:14 sau fericirea de a fi darnic  Fapte 20:35, etc.) 

N.B. 
- Vom încheia cele 30 de minute anunțând (atunci când este posibil) pe fratele sau sora care urmează în 
slujbă, că este  timpul să preia misiunea. 
- Periodic ne vom întâlni pentru rugăciune, încurajare, mărturie și evaluare a lucrării. 
- Îndosariază materialele  care vor fi distribuite treptat și care pot fi de ajutor în această lucrare. 
- Pentru a putea activa lanțul de rugăciune și în caz de urgențe, va fi necesar să comunicăm (într-un circuit 
închis) numărul de telefon. 
 
Să rămâneți dar şapte zile la uşa Cortului întâlnirii, zi şi noapte, şi să păziți poruncile Domnului, ca să nu 
muriți; căci aşa mi s-a poruncit! (Leviticul 8:35) 

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este 
scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înțelepciune. (Iosua 1:8) 
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Cuvintele acestea, cuprinse în cererile mele înaintea Domnului, să fie zi şi noapte înaintea Domnului 
Dumnezeului nostru şi să facă în tot timpul dreptate robului Său şi poporului Său, Israel. (1 Împărați 8:59) 

Ochii Tăi să fie zi şi noapte deschişi peste Casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi Numele 
Tău! Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta! (2 Cro 6:20) 

Să ia aminte urechea Ta, şi ochii să-Ţi fie deschişi: ascultă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău acum, zi şi 
noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi 
împotriva Ta; căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit. (Neemia 1:6) 

Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmul 1:2) 

Cu lacrimi mă hrănesc zi şi noapte, când mi se zice fără încetare: „Unde este Dumnezeul tău?”(Psalmul 42:3) 

Doamne Dumnezeul mântuirii mele! Zi şi noapte strig înaintea Ta! (Psalmul 88:1) 

„Eu, Domnul, sunt Păzitorul ei, Eu o ud în fiecare clipă; Eu o păzesc zi şi noapte ca să n-o vatăme nimeni. 
(Isaia 27:3)  

Spune-le lucrul acesta: „Îmi varsă lacrimi ochii zi şi noapte şi nu se opresc. Căci fecioara, fiica poporului meu, 
este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. (Ieremia 14:17) 

Inima lor strigă către Domnul… Zid al fiicei Sionului, varsă zi şi noapte şiroaie de lacrimi! Nu-ți da niciun 
răgaz, şi ochiul tău să n-aibă odihnă! (Pl lui Ieremia 2:18) 

Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte 
slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. (Luca 2:37) 

Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte față de ei? 
(Luca 18:7) 

Zi şi noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea fața şi să putem împlini ce mai lipseşte credinței voastre. (1 
Tes 3:10) 

Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi stăruie, zi şi noapte, în 
cereri şi rugăciuni. (1 Tim 5:5) 

Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în 
rugăciunile mele, zi şi noapte. (2 Tim 1:3) 

Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi 
şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care 
este, care vine!” (Apoc 4:8) 

Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. 
Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui. (Apoc 7:15) 


