
  

- pentru cei mântuiţi ca să rămână tari în credinţă
Mijlociri:

- cei care nu vor să vină la Casa Domnului, să le fie schimbată inima

- pentru cei mântuiţi din familie care au o viaţă și o mărturie frumoasă

- pentru perseverenţă în credinţă a rudeniilor credincioase
Mijlociri:

- pentru întoarcerea la dragostea dintâi a rudeniilor care au obosit pe cale

- pentru mântuirea rudeniilor care sunt pe calea pierzării

- pentru ocazii speciale în care să audă Evanghelia și să se întoarcă la Domnul

Mulţumiri:

Cereri:

Cereri:

- pentru cei care s-au întors primii la Dumnezeu dintre rudeniile noastre

- pentru cei care au căzut de la credinţă, să aibă har de întoarcere

- pentru toţi membrii familiei

LUNI - 6 ianuarie

- cei care sunt stăpâniţi de patimi și păcate grele  să fie eliberaţi; mântuirea întregii familii

MARŢI - 7 ianuarie

- pentru înţelepciune în modul de a-i atrage la ascultarea Evangheliei

- cei mântuiţi să cunoască ziua cercetării

RUGĂCIUNE ȘI MISIUNE ÎNTRE VECINII NOȘTRI ȘI AI BISERICII (Fapte 3:1-11)

- pentru cei care au obosit pe cale și sunt căldicei, să revină la dragostea dintâi

- pentru rudeniile care au fost preocupate pentru mântuirea întregii familii
- pentru rudeniile care au o mărturie frumoasă în mijlocul familiei

- pentru întărirea credinţei rudeniilor care trec prin încercări

RUGĂCIUNE ȘI MISIUNE ÎNTRE RUDENII (Fapte 10:1-8, 23-24, 33)

- pentru vecinii acre sunt deschiși pentru Evanghelie

- pentru deschiderea de a veni la săptămâna de rugăciune și la evanghelizare

- pentru vecinii cu care avem relaţii de colaborare

Mijlociri:

- pentru vecinii care sunt împotrivitori

- pentru mântuirea tuturor vecinilor

- pentru rezolvarea eventualelor tensiuni/supărări cu vecinii

Cereri:

- pentru vecinii mântuiţi
Mulţumiri:

- pentru vecinii care vin la Casa Domnului la ocazii speciale

- pentru binecuvântarea familiilor lor

- pentru vecinii care trec prin încercări

RUGĂCIUNE ȘI MISIUNE ÎN FAMILIE (Marcu 5:15-20)

Mulţumiri:
- pentru promisiunea binecuvântării în Hristos pentru familia mea

DUMINICĂ - 5 ianuarie

Mulţumiri:
- pentru planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor

RUGĂCIUNE ȘI MISIUNE ÎNTR-O LOCALITATE ÎNVECINATĂ (Fapte 8:1-13)
MIERCURI - 8 ianuarie

Mijlociri:
- pentru cei care au pe inimă lucrarea misionară din aceste localităţi

Cereri:
- pentru cercetarea Duhului peste oamenii din aceste localităţi

- pentru harul care ne-a fost dat să fim misionari
- pentru oamenii din localităţile învecinate

- pentru uși deschise în vederea misiunii
- pentru strategii misionare și relaţii evanghelice cu oamenii din aceste localităţi

- pentru ocazii specifice de evanghelizare personală sau publică
- pentru roada spirituală și înfiinţarea unor biserici sănătoase în aceste localităţi

JOI - 9 ianuarie
RUGĂCIUNE ȘI MISIUNE ÎN LOCURI MAI SECETOASE SPIRITUAL (Fapte 13:1-12)

- pentru toate bisericile din Europa și pentru toţi copiii Domnului din aceste ţări

- vreme și har de pocăinţă pentru popoarele Europei

- pentru toate bisericile baptiste române din Europa

- pentru cei care sunt gata să-și deschidă casa pentru lucrarea misionară din aceste zone

- Cereri:

- pentru toţi românii care sunt în ţările din Europa și sunt mântuiţi
Mijlocire:

- pentru toţi misionarii din Europa

- pentru cei care sunt deschiși să transforme aceste relaţii în oportunităţi misionare

- întărirea mărturiei creștine în Europa

- biruinţa Evangheliei asupra tuturor puterilor întunericului

Mulţumiri:

Mulţumiri:

- mântuirea românilor din diaspora europeană

- pentru păstrarea și apropierea acestor relaţii în vederea misiunii

- pentru toţi misionarii din Europa care au dus Evanghelia în alte ţări, inclusiv România

- pentru oportunitatea de a folosi aceste relaţii

Mijlociri:

VINERI - 10 ianuarie

- Dumnezeu să deschidă uși pentru transformarea acestor legături în oportunităţi misionare

- pentru legăturile de rudenie sau cunoștinţe în zonele mai pustii din punct de vedere spiritual

- Dumnezeu să trezească pasiunea pentru misiune în zone sărace din punct de vedere misionar

- mântuirea oamenilor și înfiinţarea unor biserici în aceste zone din ţara noastră

- pentru credincioșii care au astfel de relaţii

- pentru toţi cei care de-a lungul secolelor au slujit cu Evanghelia în Europa

- pentru toţi credincioșii din Europa care au rămas tari și sunt o mărturie bună pentru Evanghelie

Cereri:

RUGĂCIUNE ȘI MISIUNE ÎN EUROPA (Fapte 16:9-34)



- pentru Scripturile și legămintele care au fost date iniţial poporului Israel

- pentru toţi evreii care în vremea aceasta L-au primit pe Isus Hristos ca Mesia

RUGĂCIUNE ȘI MISIUNE PENTRU ISRAEL (Romani 11:25-36)

- pentru toţi copiii lui Israel care au crezut și ascultat de Domnul și prin aceasta, au devenit o 
binecuvântare pentru Neamuri

Mulţumiri:

Mijlociri:

DUMINICĂ - 12 ianuarie, dimineaţa

- înţelepciune și creativitate în strategii și metode biblice de misiune

- oamenii să-L cunoască și să-l primească pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor

- Duhul lui Dumnezeu să aducă vremuri de trezire spirituală 

- uși deschise pentru Evanghelie în zonele în care este împotrivire

- un seceriș mare pentru slava Domnului

DUMINICĂ - 12 ianuarie, seara

- pentru toţi cei care, prin credinţă, s-au implicat în acest plan misionar de-a lungul secolelor

DIN EL, PRIN EL ȘI PENTRU EL SUNT TOATE LUCRURILE! 

- pentru toţi cei care se roagă și doresc pacea Ierusalimului (Psalmul 122:6)

- pacea Ierusalimului

- pentru resurse și protecţie în mijlocul ispitelor sau prigoanelor

RUGĂCIUNE ȘI MISIUNE PENTRU TOATE POPOARELE LUMII ȘI PENTRU TOŢI MISIONARII 
(Apocalipsa 7:9-17)

Cereri:

- pentru putere de sus și încurajare în vremuri și împrejurări grele

- bisericile și misionarii să fie întăriţi în rugăciune și credinţă

- Satana să fie legat, puterile și planurile lui să fie nimicite

Cereri:

- pentru toţi credincioșii evrei care se roagă pentru mântuirea poporului Israel

- vremuri de trezire spirituală pentru poporului Israel

- Dumnezeu să ridice misionari special pregătiţi de El pentru poporul Israel

- pentru planul glorios al mântuirii prin credinţa în jertfa Domnului Isus

- mântuirea poporului ales

Mijlociri:

- pentru misionarii care sunt în vremea aceasta pe câmpul de misiune în familie, între rudenii, între 
vecini, în localităţi apropiate, în alte zone ale României, în Europa, în Israel, în întreaga lume

- pentru toţi misionarii care slujesc în Israel, inclusiv pentru credincioșii baptisţi români care locuiesc 
sau lucrează în Israel

Mulţumiri:

- pentru puterea absolută a Domnului de a-și împlini planul

-pentru uși deschise, îndrăzneală și înţelepciune în slujire

A LUI SĂ FIE SLAVA ÎN VECI! AMIN! 

Romani 11:36

SĂPTĂMÂNA DE  RUGĂCIUNE 
Uniţi în rugăciune pentru misiune

5 - 12 ianuarie 

“Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori,    

să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne         

şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.                                 

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre,                

adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte,                                         

a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului                     

de domnie al lui Dumnezeu.”

Suntem chemaţi să ne unim în rugăciune și misiune pentru mântuirea 

celor pierduţi din această generaţie și pentru gloria eternă a Singurului 

Domn și Mântuitor Isus Hristos!

EVREI 12:1-2
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