CE SĂ FACEM ÎN ACEASTĂ
JUMĂTATE DE O
ORĂ
RĂ
- 15 minute stăm în 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 le alocăm în mod special pentru rugăciune:
pornind de la rugăciunea de Mare Preot a Domnului Isus din
Ioan 17. Avem în vedere viața noastră, familiile noastre,
Biserica și țara. Ne rugăm pentru:
- protecție (v 11, 15): Dumnezeu să ne păzească și noi să fim
veghetori și ssăă ne păzim de toată lucrarea vrăjmașului
- sfințire (v 17): să rămânem neîntinați, să creștem
spiritual, să fim dedicați lui Domnului, să fim transformați
după chipul Lui
- unitate (v 21, 23)
23):: să ne susținem reciproc, să fim o familie
adevărată, să fim conduși de același Domn, Isus Hristos
- mărturie (v 21, 23)
23):: să fim o binecuvântare pentru toți cei
pe care îi întâlnim, să îndreptăm oamenii spre Biserică și
Hristos
-m
anifestarea prezenței lui Dumnezeu (v 24): să urmărim
manifestarea
din toată inima ca Dumnezeu să fie vizibil în și prin viața
noastră,să fim cu Domnul în orice loc
- ne vom ruga pentru nevoile specifice bisericii noastre (așa
cum le observăm noi dar și după cum vom fi informați
periodic)

Lucrarea de rugăciune

“Zi și noapte”

,,Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă,
ca să aveți putere...și să stați în picioare
înaintea Fiului Omului.”
Luca 21:36

LUCRURI DE CARE
SĂ ȚINEM SEAMA
- 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
Periodic,, ne vom întâlni pentru rugăciune,
încurajare, mărturie și evaluare a lucrării
- Vom îndosaria toate 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
-D
acă ne-am înscris iar ulterior au intervenit
Dacă
modificări în programul săptămânal, fapt ce
necesită schimbarea intervalui ales în
prealabil, vom informa cu privire la acest
lucru un frate din Comitetul Bisericii

- Urmăriţi constant avizierul din holul
bisericii, pentru a afla noile informaţii cu
privire la buna desfăşurare a lucrării de
rugăciune
- Va
lorificaţi îndemnurile de rugăciune din
Valorificaţi
Buletinul Duminical
- ÎÎn
n situaţii excepţionale, un interval de timp
poate fi asumat de două sau trei persoane. Se
poate urma exemplul unor familii în care soţul
şi soţia şi-au asumat împreună
împreună,, două jumătăţi
de oră
- Cei care au mai mult timp disponibil şi îl pot
administra cu mai multă flexibilitate, sunt
rugaţi să consemneze acest lucru. Pentru
completarea tuturor intervalelor şi în situaţia
în care cineva nu-şi mai poate asuma un
anumit interval, cei cu mai mult timp
disponibil
disponibil,, ar putea să facă un bine
bine,, înlocuind
pe cel cu mai multe restricţii în administrarea
timpului

