Cu încredințarea că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are putere să deschidă cerul ca să vină
ploaia mântuirii, după Cuvântul Domnului (Iacov 5:16-18), iubiți frați și surori, vă chemăm la post,
rugăciune și misiune.
Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin (Romani 11:36).
Paul Negruț (Vicepreședinte cu educația – Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România)

CUM SĂ REUȘEȘTI ÎN VIAȚA DE CREDINȚĂ?
Săptămâna de rugăciune 5-12 Ianuarie 2020

UNIȚI ÎN RUGĂCIUNE PENTRU MISIUNE
În fața acestei chemări trebuie să fim conștienți de faptul că în lucrarea de mântuire se împletesc armonios,
pe de o parte, suveranitatea lui Dumnezeu, iar pe de alta, responsabilitatea omului. Acest adevăr a fost
subliniat de Domnul Isus când le-a spus ucenicilor: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați
dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui” (Matei 9:37-38).
În primul rând observăm în text suveranitatea lui Dumnezeu – că secerișul este al Domnului și doar El are
autoritatea să scoată lucrători la secerișul Lui. În al doilea rând, observăm responsabilitatea ucenicilor –
să se roage, adică să ceară ca Domnul secerișului să scoată lucrătorii de care este nevoie. În această
săptămână de rugăciune este responsabilitatea noastră să venim cu rugăciuni înaintea Dumnezeului
suveran pentru lucrarea misionară din bisericile baptiste din țară și străinătate.
Biblia subliniază atât puterea cât și importanța rugăciunii. Vorbind despre importanța rugăciunii, Domnul
Isus a spus: Vă mai spun iarăși, că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare,
le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu,
sunt și Eu în mijlocul lor (Matei 18:18-19).
De asemenea, „Daca rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se
va da ” (Ioan 15:7).
Omul lui Dumnezeu din Africa de Sud, Andrew Murray (1828 – 1917) a spus: „Trebuie să credem că
Dumnezeu, prin taina rugăciunii, ne-a încredințat o putere care poate mișca locurile cerești și poate
coborâ puterea cerului pe pământ... Omul care mobilizează Biserica Creștină la rugăciune are cea mai
mare contribuție la istoria evanghelizării lumii.”
Și împăratul David a crezut în puterea și importanța rugăciunii când a scris: „Tu asculți rugăciunea, de
aceea toți oamenii vor veni la Tine” (Psalmul 65:2).
Când Domnul Isus a poruncit ucenicilor: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit (Marcu 16: 15-16),
El le-a pus la dispoziție puterea supranaturală a Duhului Sfânt: Ci voi veți primi o putere când se va
coborâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la
marginile pământului (Fapte 1:8).
Săptămâna aceasta ne vor sta în față următoarele subiecte principale pentru rugăciune:

Duminica 5.01 – rugăciune și misiune în familie, Marcu 5:15 – 20.
Luni 6.01 – rugăciune și misiune între rudenii – Fapte 10:1-8, 23-24, 33.
Marți 7.01 – rugăciune și misiune între vecinii noștri și ai Bisericii – Fapte 3:1-11.
Miercuri 8.01 – rugăciune și misiune într-o localitate învecinată – Fapte 8:1-13.
Joi 9.01 – rugăciune și misiune în locuri secetoase din pct de vedere spiritual – Fapte 13:1-12
Vineri 10.01 – rugăciune și misiune în Europa – Fapte 16:9-34
Sâmbătă 11.01 – rugăciune și misiune pentru Israel – Romani 11:25-36
Duminică 12.01 – rugăciune pentru toate popoarele lumii și pentru misionari – Apoc 7:9-17

Este foarte important să începem viața de credință bine. La fel de important este să o continuam
bine. Unii credincioși nu au început prea bine această nouă viață și de aceea au dese întrebări,
frământări și eșecuri pe parcurs, alții au început bine dar s-au abătut din cale, iar alții merg așa cum
ne învață Scriptura. O viață de credință este o viață de ascultare și de biruință. Dumnezeu ne
vorbește (și noi trebuie să ascultăm) și ne asigură și resurse suficiente ca să biruim până la capăt.
Acum, la început de an 2020, Duhul Domnului ne-a pus pe inimă ca în luna Ianuarie să privim
împreună la câteva elemente vitale fără de care viața de credință nu poate avea reușită. Dar dacă le
luăm în serios, putem să ne corectăm umblarea pe cale experimentând bucuria și puterea Domnului,
așteptând și grăbind venirea zilei Domnului Isus. Domnul să ne dea izbândă!

Data
5.01
12.01
19.01
26.01

Dimineața

Seara

Cina Domnului
Postul și rugăciunea
Studiul Bibliei
Călăuzirea Duhului Sfânt

Plinătatea Duhului Sfânt
Vestirea Evangheliei
Părtășia cu biserica locală
Slujirea activă

Aniversări ale zilei de naștere în luna Ianuarie
Enache Cristina Luizi
Mititelu Cătălina
Mocanu Mircea
Tonică Oana
Dănăilă Catinca (Stoicani)
Grom Igor
Năstruţ Petru
Gherasim Ioan
Ploscaru Mărioara (Mera)
Tudosă Marcu
Cuşai Ionel Lucian
Topciu Daniel
Ene Leonard Mircea

01
01
01
01
02
03
04
05
05
06
08
08
09

Ene Mihai
Anghel Betuel
Şerban Ionel
Căsineanu Maria
Hauc Geta (Mărășești)
Cireş Ligia
Bulugu Beatrice
Fluturu Elena
Mehedinți Evelina (Timiș)
Tudose Adriana
Matei Teodora
Raţă Mihai
Neamțu Lidia

10
11
16
18
19
21
22
23
24
27
29
30
31
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