Saptamana de Rugaciune – 2014
Iubiti frati in Domnul Isus Hristos,
Cu ajutorul Domnului incepem un nou an pe calea credintei in contextul in care pe plan mondial se duce
o lupta tot mai mare pentru indepartarea bisericilor de Cuvantul Sfant al lui Dumnezeu. Cand diavolul
reuseste sa indeparteze un om sau o biserica de Cuvantul Scripturii, atunci poate strecura foarte usor
invataturi false si practici nebiblice. Ancorarea puternica in Scripturi a facut ca prigoanele dinainte de al
Doilea Razboi si prigoanele din perioada comunista sa falimenteze in fata credintei adevarate si
puternice a bisericilor evanghelice din Romania. Pentru a ramane pe calea inaintasilor nostri si pentru a
pastra credinta adevarata intr-o inima curata, va indemnam la rugaciune pentru cunoasterea, trairea si
propovaduirea Cuvantului lui Dumnezeu. In acest sens, tema pentru saptamana de rugaciune din anul
acesta este :
Cuvantul lui Dumnezeu
„Iata, vin zile zice Domnul Dumnezeu cand voi trimite foamete in tara, nu foamete de paine, nici sete de
apa, ci foame si sete dupa auzirea cuvintelor Domnului” (Amos 8:11).
„Cuvantul lui Hristos sa locuiasca din belsug in voi in toata intelepciunea” (Col.3:16).
„Toata Scriptura este este insuflta de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea
intelepciune in neprihanire, pentruca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru
orice lucrare buna” (2Tim. 3:16-17).
Daca analizam cu atentie ce se intampla in societate si in multe biserici, se pare ca traim vremea in care
oamenii se indeparteaza tot mai mult de Cuvantul lui Dumnezeu si cauta invatatori „dupa poftele lor” (2
Tim. 4:3). Intotdeauna cand Biserica a ramas ancorata in Cuvantul lui Dumnezeu a biruit ispitele si
invataturile false care duc poporul in ratacire. In aceasta saptamana, tema rugaciunii este relatia noastra
cu Sfanta Scriptura care este Cuvantul isuflat al lui Dumnezeu transmis noua oamenilor.

Duminica - Cuvantul viu si lucrator
„Caci Cuvantul lui Dumnezeu este viu si lucrator, mai taietor decat orice sabie cu doua taisuri: patrunde
pana acolo ca desparte sufletul si duhul, incheieturile si maduva, judeca simtirile si gandurile inimii. Nici
o faptura nu este ascunsa de El, ci totul este gol si descoperit inaintea ochilor aceluia cu care avem a
face” (Evrei 4:12-13).
Multumire:
 pentru ca Dumnezeu ne vorbeste si astazi prin Cuvantul sau;
 pentru rezultatele lucrarii Cuvantului Sau in adancul inimii noastre;
 pentru toti aceia in care a lucrat Cuvantul si s-au intors la Domnul in anul care a trecut.
 Mijlocire:
 pentru toti oamenii care sunt acum in atelierul lui Dumnezeu si Cuvantul lucreaza in ei;
 pentru aceia in a caror inima Cuvantul a incoltit, dar cel rau incearca sa inabuse lucrarea de
mantuire.
Cerere:
 Dumnezeu sa ne vorbeasca cu mare putere in timpul saptamanilor de evanghelizare;
 Dumnezeu sa ne ajute in disciplina zilnica de a citi si studia Cuvantul;
 Dumnezeu sa ii cerceteze in mod special pe aceia care se impotrivesc Cuvantului;
 Duhul lui Dumnezeu sa pregateasca inimile celor nemantuiti pentru primirea Cuvantului.

Luni - Cuvantul aduce rod
„Caci dupa cum ploaia si zapada se coboara din ceruri si nu se mai intorc inapoi, ci uda pamantul si-l fac
sa rodeasca si sa odrasleasca, pentru ca sa dea samanta samanatorului si paine celui ce mananca, tot asa
si Cuvantul Meu care iese din gura Mea nu se intoarce la Mine fara rod, ci va face voia Mea si va implini
planurile Mele” (Isaia 55:10-11).
Multumire:
 pentru rodul Cuvantului in viata si caracterul celor credinciosi;
 pentru rodul Cuvantului in viata celor care s-au intors la Domnul;
 pentru rodul Cavantului in calauzire pe calea credintei.
Mijlocire:
 cei care au primit Cuvantul sa ramana statornici;
 cei care au auzit Cuvantul dar stau in cumpana sa experimenteze biruinta totala;
 cei care amana decizia de a se intoarce la Domnul, sa ajunga la biruinta si ascultare de Cuvant.
Cerere:
 Domnul sa deschida o usa larga pentru Cuvant in tara noastra;
 Domnul sa deschida inimile oamenilor pentru Cuvant cu ocazia saptamanilor se rugaciune si
evanghelizare;
 Domnul sa aduca foame si sete in poporul roman dupa Cuvantul Lui.

Marti: Cugeta la Legea Domnului
„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor rai, nu se opreste pe calea celor pacatosi si nu se aseaza
pe scaunul celor batjocoritori! Ci isi gaseste placerea in Legea Domnului, si zi si noapte cugeta la Legea
Lui” (Psalmul 1:1-2).
Multumire:
 pentru ca avem Biblia in limba romana;
 pentru libertatea Cuvatului in tara noastra;
 pentru cei care tiparesc si raspandesc Biblia;
Mijlocire:
 pentru cei care sprijina cu resursele lor tiparirea si raspandirea Cuvantului;
 pentru protectia acelora care isi risca viata si libertatea ca sa duca Biblia in zonele in care Cuvantul
este interzis;
Cerere:
 fiecare om care are o Biblie sa o citeasca;
 oamenii mantuiti sa-si gaseasca placerea in studierea Scripturii;
 cei mantuiti sa-si incurajeze copiii sa studieze Cuvantul Domnului.

Miercuri- Memorarea Cuvantului
„Vreau sa pazesc oranduirile tale: nu ma parasi de tot! Cum isi va tinea tanarul curata cararea?
Indreptanduse dupa Cuvantul tau. Te caut din toata inima mea; nu ma lasa sa ma abat de la poruncile
Tale. Strang Cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu pacatuiesc impotriva Ta!” (Psalmul 119:8-11).

Multumire:
 pentru toti oamenii care memoreaza versete sau capitole din Biblie;
 pentru puterea Cuvantului de a ne desparti de pacat;
 pentru puterea Cuvantului de a ne sfinti gandirea;
 pentru biruinta Cuvantului in viata tinerilor din bisericile noastre in lupta lor cu pacatul;
Mijlocire:
 pentru cei care sunt ispititi sa neglijeze Cuvantul;
 pentru cei care sunt descurajati de cel rau sa nu mai memoreze Cuvantul;
 pentru cei care sunt ispititi sa adopte standardele si caile lumii.
Cerere:
 pasiune pentru memorarea Cuvantului;
 disciplina zilnica in studierea si memorarea Scripturii;
 tinerii din bisericile noastre sa umble pe calea Domnului.

Joi – Omul nu traieste numai cu paine
„Atunci Isus a fost dus de Duhul in pustie ca sa fie ispitit de diavolul. Acoplo a postit patruzeci de zile si
patruzeci de nopti; la urma a flamanzit. Ispititorul s-a apropiat de El si i-a zis: ‚Daca esti Tu Fiul lui
Dumnezeu, porunceste ca pietrele acestea sa se faca paini.’ Drept raspuns, Isus i-a zis: ‚Omul nu traieste
numai cu paine, ci cu orice Cuvant care iese din gura lui Dumnezeu’” (Matei 4:1-3).
Multumire:
 pentru hrana spirituala a Cuvantului lui Dumnezeu;
 pentru cei care se incred din toata inima in Cuvantul Domnului;
 pentru aceia care nu neglijeaza Cuvantul datorita dorintei de castig;
 pentru aceia care l-au biruit pe cel rau prin Cuvant.
Mijlocire:
 pentru credinciosii care sunt prinsi de dorinta de castig si neglijeaza Cuvantul;
 pentru familiile de credinciosi in care copiii sunt hraniti cu lucrurile lumii acesteia (televizor, internet,
etc.) si nu au cunoscut hrana spirituala a Cuvantului.
Cerere:
 discernamant duhovnicesc pentru proritatea Cuvantului in viata personala, in familie si biserica;
 oamenii care sunt in robia lucrurilor materiale sa fie eliberati si mantuiti;
 parinti intelepti care sa-si educe copiii in invatatura sanatoasa a Cuvantului;
 credinciosii care s-au indepartat de Domnul datorita dorintei de castig sa revina la dragostea dintai.

Vineri – Puterea Evangheliei
„Caci mie nu mi-e rusine de Evanghelia lui Hristos; fiindca ea este puterea lui Dumnezeu pentru
mantuirea fiecaruia care crede: intai a Iudeului, apoi a Greculu; deoarece in ea este descoperita o
neprihanire pe care o da Dumnezeu prin credinta si care duce la credinta, dupa cum este scris: ‚Cel
neprihanit va trai prin credinta’” (Romani 1:16-17).

Multumire:
 pentru toti cei care se ostenesc cu propovaduirea Evangheliei;
 pentru puterea Evangheliei de a transforma vietile oamenilor;
 pentru toate mijloacele prin care se raspandeste Evaghelia (radio, tv, internet, carti, brosuri,
marturie personala, etc).
Mijlocire:
 pastorii, misionarii, evanghelistii sa fie ocrotiti de atacurile celui rau;
 cei care sprijina in rugaciune si finaciar propovaduirea Evangheliei sa ramana credinciosi in lucrarea
lor.
Cerere:
 Domnul sa deschida usa pentru Evanghelie in tarile in care crestinii sunt persecutati;
 Domnul sa deschida inima pentru Evanghelie tuturor oamenilor care aud Cuvantul;
 Domnul sa faca sa fie propovaduita Evanghelia curata de la toate altarele si amvoanele.

Sambata – Studiu, ascultare si invatare
„Caci Ezra isi pusese inima sa adanceasca si sa implineasca Legea Domnului si sa invete pe oameni in
mijlocul lui Israel legile si poruncile” (Ezra 7:10).
„Pana voi veni, ia seama bine la citire, la indemnare si la invatatura pe care o dai altora... Fii cu luare
aminte asupra ta insuti si asupra invataturii pe care o dai altora: staruieste in aceste lucruri, caci daca vei
face asa, te vei mantui pe tine insuti si pe cei ce te asculta” (1 Timotei 4: 13, 16).
Multumire:
 pentru toti cei care au studiat, au implinit si i-au invatat pe altii Cuvantul Domnului;
 pentru toti invatatorii de scoala duminicala (in biserica, la copii si tineret);
 pentru toti profesorii de religie din scolile publice;
 pentru toti profesorii de la liceele teologice evanghelice, Institutul Teologic Baptist din Bucuresti,
Facultatea de Teologie Baptista din Bucuresti si Universitatea Emanuel din Oradea... etc
Mijlocire:
 pentru pastrarea invataturii sanatoase in casele si bisericile noastre;
 pentru ocrotirea tuturor lucratorilor cu Evanghelia din tara noastra si din lumea intreaga de erezii si
de toate atacurile celui rau si de
Cerere:
 protectia bisericilor si a credinciosilor de invataturi false si practici nebiblice;
 Dumnezeu sa ridice o noua generatie de oameni care sa fie pasionati de studiul, trairea si
propovaduirea Evangheliei;
 ajutor si izbavire pentru toti cei care sufera din pricina Cuvantului lui Dumnezeu.

Duminica – Credinta vine in urma auzirii Cuvantului
„Fiindca ‚oricine va chema Numele Domnului va fi mantuit.’ Dar cum vor chema pe acela in care n-au
crezut? Si cum vor crede in Acela despre care n-au auzit? Si cum vor auzi despre El fara propovaduitor?
Si cum vor propovadui daca nu sunt trimesi? Dupa cum este scris: ‚Cat de frumoase sunt picioarele celor
ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia.’ Dar nu toti au ascultat de Evanghelie. Caci Isaia zice:
„Doamne, cine a crezut propovaduirea noastra?’ Astfel, credinta vine in urma auzirii; iar auzirea prin
Cuvantul lui Hristos” (Romani 10: 13-17).

Multumire:
 pentru toti cei care au auzit Cuvantul si au primit credinta adevarata:
 pentru toti cei care propovaduiesc o Evanghelie curata;
 pentru toate usile deschise pentru Evanghelie;
 pentru toti credinciosii si pentru toate bisericile care sunt pasionate de mantuirea celor pierduti.
Mijlocire:
 pentru toti cei care au luptat si se lupta pentru apararea credintei de toate atacurile vrasmasului;
 pentru toti cei care sunt batjocoriti sau prigoniti datorita faptului ca predica o Evanghelie curata, o
poarta stramta si o cale ingusta;
Cerere:
 Dumnezeu sa aduca la credinta mantuitoare pe toti cei care vor auzi Cuvantul;
 Dumnezeu sa deschida urechile si inima ascultatorilor asa cum altadata a deschis inima Lidiei la
predica Apostolului Pavel;
 Dumnezeu sa aduca la mantuire pe toti cei care sunt din familiile noastre;
 Dumnezeu sa aduca trezire spirituala in tara noastra.
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