Sâmbãtã 8 ianuarie

Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România

RUGĂCIUNE PENTRU BUCURIA MÂNTUIRII (Psalmi 73:1-28)
MULȚUMIRE:
- Dumnezeului care ne descoperă planul Său și astăzi
- Pentru toți cei care întră în Casa lui Dumnezeu ca să caute răspuns la problemele lor
- Pentru toți cei care înțeleg, acceptă și trăiesc Cuvântul lui Dumnezeu
- Pentru cei care experimentează bucuria părtășiei cu Dumnezeu, în împrejurări grele
MIJLOCIRE:
- Pentru perseverență în umblarea cu Dumnezeu, în împrejurări grele
- Pentru cei care ,în circumstanțe nefavorabile, au pierdut frumusețea părtășiei cu Dumnezeu
- Pentru cei care se uită la lume prin ochii lumii și li se clatină credința
CERERE:
- Pocăința și recuperarea celor care sunt mai fascinați de lume, decât de Dumnezeu
- Iluminarea minții ca să înțeleagă planul Lui Dumnezeu cu privire la viața și veșnicia lor
- Perseverență pe calea credinței în Dumnezeu până la capăt, indiferent de împrejurări
- Cercetarea divină și mântuirea celor dragi care sunt pe calea celor păcătoși

Duminicã 9 ianuarie
RUGĂCIUNE PENTRU SĂPTĂMÂNILE DE EVANGHELIZARE (Fapte 8:14-25)
MULȚUMIRE:
- Multumesc Domnului pentru că m-a mântuit și pe mine și pe cei din casa mea
- Mulțumesc Domnului pentru frații mei și pentru surorile mele din biserică
- Mulțumesc Domnului pentru toți credincioșii dedicați rugăciunii și evanghelizării personale
MIJLOCIRE:
- Pentru perseverență în lucrarea de mântuire
- Pentru implicarea cât mai multor frați și surori în lucrarea de evangelizare și în anul 2022
- Pentru ca tot mai mulți credincioși să fie cu adevărat preocupați de mântuirea de suflete
CERERE:
- Pentru mântuirea celor pierduți din casele noastre
- Pentru mântuirea rudeniilor, prietenilor, vecinilor și a colegilor noștri
- Pentru mântuirea conducătorilor țării noastre
- Pentru trezirea spirituală a credincioșilor care au fost indiferenți la mântuirea celor din jur
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SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE

2 - 9 ianuarie
CU DUMNEZEU ÎN VREMURI GRELE

Cu dorința ca fiecare credincios baptist, fiecare familie baptistă și fiecare biserică baptistă
să continue lupta cea bună a credinței în mijlocul tuturor încercărilor și necazurilor,
ne rugăm ca tematica acestei săptămâni de rugăciune să ne motiveze și să ne inspire la
rugăciune, la sfințire și la slujire, până când vom ajunge acasă la Domnul.

Conștienți de faptul că oamenii credincioși nu sunt scutiți de încercările grele care vin peste
lume în această vreme, avem nevoie de ajutorul singurului Dumnezeu adevărat care a promis:
„Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va
arde și flacăra nu te va aprinde" (Isaia 43:3).

„Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, și să vă facă să vă înfățișați fără
prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte
de toți vecii, și acum și în veci. Amin!" (Iuda 24–25).

Inspirați de învățăturile Sfintelor Scripturi și încurajați de promisiunile Domnului, suntem
chemați să ne rugăm uniii pentru alții cu dorința ca fiecare credincios baptist, fiecare familie,
fiecare biserică locală să continue umblarea cu Domnul Dumnezeu prin credința în Domnul
Isus care ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele și prin însoțireal Duhului Sfânt care ne ajută în
momentele de slăbiciune (Romani 8:26), cu dorința ca la capătul drumului să auzim cuvintele:
„Bine rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri;
intră în bucuria Stăpânului tău" (Matei 25:23).

Din toată inima, vă dorim un An Nou binecuvântat!

Duminica 2 ianuarie

Miercuri 5 ianuarie

RUGĂCIUNE PENTRU UMBLAREA PERSONALĂ CU DUMNEZEU (Gen. 5:18-24)
MULȚUMIRE:
- Pentru toți frații și toate surorile care umblă cu credincioșie cu Domnul, în aceste vremuri grele
- Pentru toate biruințele spirituale ale fraților și surorilor
- Pentru mărturiile frumoase ale celor care întăresc și motivează credința altora
MIJLOCIRE:
- Pentru cei care au obosit să calce pe urmele Domnului
- Pentru cei care sunt ispitiți să se oprească pe Cale
- Pentru cei ce sunt în pericol să alunece pe Cale
CERERE:
- Har de întoarcere pentru cei care au părăsit Calea Domnului
- Ridicarea celor care au căzut
- Hotărâri sfinte de a rămâne credincioși pe Calea Domnului
- Cercetarea și mântuirea celor care sunt pe calea pierzării

RUGĂCIUNE CA ȚARA NOASTRĂ SĂ-L CUNOASCĂ PE DUMNEZEU (2 Cron. 20:1-12, 22-27)
MULȚUMIRE:
- Pentru protecția și resursele materiale dăruite de Dumnezeu țării noastre
- Pentru libertatea propovăduirii Evangheliei
- Pentru pace între granițele țării
MIJLOCIRE:
- Pentru oamenii credincioși care au funcții de conducere publică la nivel local sau central
- Pentru libertate religioasă în toate straturile sociale și toate instituțiile din țară
- Pentru călăuzire divină în procesul elaborării și votării legilor în Parlament
CERERE:
- Pentru întoarcerea la Dumnezeu a conducătorilor României
- Pentru mântuirea poporului român
- Pentru ridicarea în Romania a unor oameni ca Iosif, Daniel și Neemia

2 ianuarie

Luni 3 ianuarie
RUGĂCIUNE PENTRU UMBLAREA FAMILIEI CU DUMNEZEU (Gen. 18:16-19)
MULȚUMIRE:
- Pentru toate familiile care au ales să umble cu Dumnezeu
- Pentru toți soții și tații care își conduc familia pe Calea Domnului
- Pentru toate soțiile și mamele care, deși au soți necredincioși, luptă pentru familiile lor
MIJLOCIRE:
- Pentru familiile care sunt ispitite să aleagă calea lumii
- Pentru copiii și tinerii care sunt atrași de ofertele lumii
- Pentru părinții care se luptă în rugăciune pentru copiii lor
CERERE:
- Întoarcerea fiilor risipitori
- Recuperarea familiilor care s-au îndepărtat de Calea Domnului
- Mântuirea celor dragi din familiile noastre

Marti 4 ianuarie
RUGĂCIUNE PENTRU UMBLAREA BISERICII CU DUMNEZEU (Fapte 12:1-12)
MULȚUMIRE:
- Pentru toate bisericile baptiste care au rămas pe calea îngustă a Domnului
- Pentru toate bisericile baptiste care luptă pentru credința adevărată
- Pentru toate bisericile baptiste care au biruit atacurile dinlăuntru și/sau dinafară
MIJLOCIRE:
- Pentru bisericile baptiste care sunt atacate dinlăuntru sau dinafară
- Pentru bisericile baptiste care experimentează stagnare spirit
- Pentru păstorii și lucrătorii baptiști care sunt ținta atacurilor din partea celui rău
CERERE:
-Pasiune, putere și perseverență în rugăciune pentru toate bisericile baptiste
- Încurajare și întărire spirituală pentru bisericile baptiste care trec prin perioade grele
- Trezire spirituală, biruință în misiune și evanghelizare pentru toate bisericile baptiste

Joi 6 ianuarie
RUGĂCIUNE PENTRU BISERICILE BAPTISTE DIN DIASPORA (Dan. 3:28-30, 6:25-28)
MULȚUMIRE:
- Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți copiii Săi care locuiesc în diferite țări
- Mulțumim pentru că și în străinătate au asigurată prezența lui Dumnezeu
- Mulțumim lui Dumnezeu pentru ocrotirea și călăuzirea de care le-a făcut parte
MIJLOCIRE:
- Să rămână lângă Dumnezeu și să nu fie biruiți de duhul necredinței și materialismului
- Pentru perseverență în trăirea cu Dumnezeu
- Pentru ca Dumnezeu să rămână prioritate în viața lor
CERERE:
- Fiecare copil al lui Dumnezeu să trăiască după principiile Cuvântului Lui
- În viața de zi cu zi, fiecare copil al lui Dumnezeu să fie lumină și sare
- Prin mărturia lor, oamenii din jur să poată vedea slava singurului Dumnezeu adevărat

Vineri 7 ianuarie
RUGĂCIUNE PENTRU CEI ATACAȚI DE DUHURI NECURATE (Marcu 9:14-29)
MULȚUMIRE:
- Pentru armura lui Dumnezeu pe care o avem zilnic la dispoziție
- Pentru ușa deschisă la Tronul Harului pentru rugăciunile noastre
- Pentru toți copiii lui Dumnezeu care citesc Biblia, se roagă și postesc
MIJLOCIRE:
- Pentru perseverență în citirea Cuvântului lui Dumnezeu și în anul 2022
- Pentru perseverență în practicarea postului și a rugăciunii în viața personală, familie și biserică
- Pentru întărirea credinței celor care iubesc Scriptura, rugăciunea și postul
CERERE:
- Pocăința și îndreptarea celor care au abandonat citirea zilnică a Scripturii
- Încurajarea și motivarea celor care au neglijat rugăciunea și postul
- Biruința celor care postesc și se roagă pentru eliberarea și mântuirea celor din familie, cunoscuți
și colegi care sunt încă sub puterea celui rău

