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1 - 8 IANUARIE 2023

Cereri:

- Biruință prin credință asupra tuturor atacurilor celui rău.

- Răspuns la rugăciunile familiilor care își doresc copii;

- Perseverență în rugăciune pentru cei descurajați;

- Pentru toți cei care sunt gata să lupte pentru salvarea familiilor lor.

- Pocăința familiilor care s-au îndepărtat de învățăturile Scripturii;

- Pentru toate familiile care sunt întemeiate după modelul biblic;

Biruitori în vremea atacurilor spirituale și morale în familie (1 Samuel 1:1-28)

- Pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veac;

Mijlociri:

- Pentru toți cei care sunt descurajați datorită crizelor din familie;

- Pentru toți cei care sunt gata să apeleze la soluții lumești;

Mulțumiri: 

- Pentru toate familiile în care domnește armonia și pacea lui Dumnezeu;

- Pentru toate familiile care au biruit seducția lumii și atacurile diavolului.

- Pentru toate familiile care au venit la Domnul în vremea aceasta;

Duminicã - 1  ianuarie

- Pentru toți copiii lui Dumnezeu care trăiesc în familii dezbinate;

- Întâlnirea cu Domnul să-i găsească pregătiți pe toți membrii bisericii din care 
facem parte, dar și pe cei din familiile noastre;

- Rămânerea în Domnul Isus și în Cuvântul Lui.

Biruință în așteptarea revenirii Domnului Isus (2 Petru 3:1-18)

- Pentru cei ce se mulțumesc cu puțin în privința pregătirii pt. marea  întâlnire;

- Pentru frații și surorile care trăiesc în dependență de Dumnezeu, știind că 
ajutorul vine în primul rând de la El;

Mulțumiri:

Mijlociri:

- Har de pocăință și îndreptare pentru cei care au ales prin vedere;

- Pentru toți cei care se luptă cu ispita de a alege prin vedere;

- Înțelepciune în luarea deciziilor în vremuri de criză economică;

- Înțelepciune și curăție de inimă în administrarea resurselor materiale în 
vremuri de criză;

- Pentru frații și surorile care dăruiesc și susțin lucrarea lui Dumnezeu chiar și în 
vremuri de criză economică.

Mijlociri:

- Răsplătirea celor ce dăruiesc cu bucurie atât pentru lucrarea Evangheliei, cât și 
pentru ajutorarea semenilor aflați în nevoie.

- Pentru statornicie și fermitate până la capăt pentru cei ce au plecat hotărât pe 
calea credinței;

Cereri: 

- Trezire spirituală și ieșire din starea de căldicel a tuturor bisericilor din 
România care experimentează o astfel de stare; 

- Pentru deprinderea de a trăi și a alege prin credință și nu prin vedere;

- Pentru discernământ în a înțelege motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit 
vremuri de sărăcie și lipsuri materiale, pentru a ști ce decizii avem de luat.

Biruitori în vremuri de sărăcie și lipsuri materiale (2 Corinteni 8:1-15; Rut 1:1-5)

- Pentru frații și surorile care au dovedit credință și credincioșie față de Domnul 
chiar și în vremuri de sărăcie și lipsuri materiale;

Cereri:

Duminică - 8 ianuarie

- Pentru toți cei care se pregătesc și așteaptă cu dor revenirea Domnului Isus;

- Binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei care se confruntă cu lipsuri materiale; 

- Pentru Domnul Isus și pentru Cuvântul Scripturii, care ne prezintă deslușit și 
pe înțeles așteptările pe care El le are de la noi; 

Mulțumiri:

Vineri - 6 ianuarie
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2 ianuarie

Cereri:

- Putere, îndrăzneală și biruință pentru frații și surorile în credință care sunt 
prinși în această luptă;

- Putere, îndrăzneală și biruință pentru copiii și profesorii credincioși care sunt 
expuși presiunilor ideologice;

- Pentru cei care sunt expuși presiunilor ideologice în societate, la locul de 
muncă și în școli;

Mijlociri: 

- Pentru cei care sunt amenințați cu represalii din pricina credinței în 
Dumnezeu;

- Pentru cei care sunt obosiți și descurajați în această luptă a credinței.

- Întoarcerea la Dumnezeu a conducătorilor ideologici și politici de la Bruxelles 
și din toate  țările care au adoptat o ideologie contrară Scripturii;

- Manifestarea slavei lui Dumnezeu în viața celor credincioși.

- Pentru mărturia celor care rămân tari în credință în vremea încercării;

- Pentru promisiunea prezenței Domnului lângă toți cei ce suferă pentru 
Numele Lui;

- Pentru cei care au parte de prigoniri din partea autorităților;

- Pentru cei care se întorc la Domnul prin mărturia credincioșilor care sunt 
prigoniți.

- Pentru care sunt prigoniți acasă, la școală sau la locul de muncă;

- Pentru cei care sunt umiliți și batjocoriți public din pricina credinței.

- Putere  în mijlocul persecuțiilor;

- Biruință deplină în astfel de încercări;

Mijlociri:

- Mântuirea prigonitorilor.

Mulțumiri: 

Cereri: 

- Încetarea prigoanei și libertatea de închinare;

Biruitori în vremuri de persecuție  (Fapte 8:1-3; Fapte 12:1-5)

Marți - 3  ianuarie

Luni - 2  ianuarie

- Pentru că Dumnezeul adevărat are toată puterea în cer și pe pământ;

- Pentru cei care cred cu adevărat și au o relație personală cu Dumnezeu;

Mulțumiri:

- Pentru cei care au biruit atacurile celui rău asupra lor și a familiilor lor;

- Pentru cei care luptă și apăra libertatea de credință și conștiință.

Biruitori în vremuri de presiuni ideologice și prigoane (Daniel 3:14-30)

- Pentru toți cei care apără Bisericile Baptiste de învățători și proroci mincinoși.

Mijlociri: 

- O nouă generație de lucrători curați, curajoși și biruitori în lucrarea 
Evangheliei.

- Protecție divină pentru familiile credincioșilor baptiști și pentru bisericile 
baptiste;

- Pentru toți credincioșii care au rămas ferm ancorați în credința Evangheliei;

- Putere supranaturală și ajutor ceresc pentru toți lucrătorii care trec prin 
vremuri grele de atac sau împotrivire demonică;

- Pentru toate bisericile baptiste care luptă și apără credința adevărată a 
Evangheliei.

Cereri:

- Pentru toți credincioșii care sunt expuși sau atrași de mesaje din partea unor 
oameni compromiși, care sunt în slujba celui rău;

- Pentru toți cei care veghează ca să păstreze Evanghelia curată;

- Trezire spirituală, discernământ duhovnicesc și pocăință pentru toți cei care 
au fost înșelați de diavolul;

- Pentru toți lucrătorii care trec prin perioade grele de atacuri demonice;

- Pentru puterea Domnului;

- Pentru copiii și tinerii din bisericile noastre;

Miercuri - 4 ianuarie

- Pentru credincioșii care se află în locuri periculoase.

Cereri:

- Biruință pentru toții copiii Domnului;

- Pentru familiile tinere și pentru bătrânii bisericilor noastre;

- Pocăința și recuperarea celor care au căzut în păcat.

- Pentru toți copiii Domnului care l-au biruit pe cel rău și ispitele lui;

Joi - 5 ianuarie
Biruitori în vremuri de atacuri demonice (Fapte 16:16-34)

Mulțumiri:

- Pentru toți cei care vestesc Evanghelia curată, fără asocieri, învățături și 
practici lumești sau demonice;

- Pentru promisiunea că prin Isus Hristos suntem mai mult decât biruitori.

Biruitori în vremuri de ispite, în societate și la locul de muncă (Gen. 39:1-20)

- Disciplină spirituală în veghere, rugăciune și post;

Mijlociri:

Mulțumiri:
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