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“Ce ne învață harul lui Dumnezeu”
Ianuarie 2020

S-o rupem cu păgânătatea…

05 – Cina Domnului – Prima duminică din an
06 – Botezul Domnului ISUS Hristos
12 – Învățătura harului lui Dumnezeu
– Tit 2:11-14 (Tit. 2:14)
19 – Dezbrăcați-vă de omul vechi și îmbrăcați-vă cu omul cel nou
– Efeseni 4:17-24 (Efeseni 4:23)
26 – Rodiți fapte vrednice de pocăința voastră – Mat. 3:1-10 / Lc.19:1-10 (Mat. 3:8)
EL s-a dat pe Sine Însuși
pentru noi, ca să ne răscumpere de orice fărădelege și să-Și
curățească un norod care să fie
al Lui , plin de râvnă pentru fapte
bune.
Tit 2. 14

◊ Anunţuri:

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Camen C-tin

- În aceeași perioada, 05 -12 Ianuarie, Post
și rugăciune. Chemăm întreaga biserică la o
săptămână de post și rugăciune.

și

Maria, Cartacai Daniel și Maria,
Danciu Ioan și Florica, Fătu
Nicolae și Stana, Sbângu Ioan și
Aurica. Surori: Alexiu Vasilica,
Armeanu Elisabeta, Baban
Antonina, Baicu Stela, Bâgu Maria,
Bratu Aurelia, Butuc Elisabeta
(Vetuţa), Capotă Ana, Caranfil
Valentina, Duliga Tănţica,
Filipescu Elena, Focşeneanu
Valerica, Gheaţă Maria, Gheorghiu
Maria, Grigoraş Rozalia şi AnaMaria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa, Jean Ileana, Lisenco
Victoria, Mihăilescu Aneta,
Moldoveanu Sanda, Nicolae
Emilia, Nicolin Viorica, Petrescu
Maria, Stănescu C. Mariana,
Şulean Doina, Untaru Elena,
Vidican Viorica, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Bălan Gino, Cazacu Daniel,
Cătrună Anghel, Cojocaru Vasile,
Crihan Luca, Gherman Gheorghe,
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola
Cornel, Pascale Ioan, Petrescu
Mihai, Răchită Marinel, Simion Ion,
Socol Neagu. Vlăsceanu Florin.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena, Dăduică
Floarea, Frăţiloiu Margareta, Graur
Olga, Leţa Maria, Paraschiv Ana,
Păcuraru Emilia, Preda Emilia,
Fraţi: Ciutacu Lucian, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan

– În perioada 05 – 12 Ian. 2020 va avea
loc “Săptămâna Naţională de Rugăciune,”
în fiecare seară, între orele 17:30 - 19:00,
după tematica alăturată.

– Miercuri 08 Ian. 2020, începând cu orele
16:00, Ora Surorilor. – Întâlnirea lunară a
surorilor din biserica “Sfânta Treime” str.
Luminişului, nr. 6, Constanţa.
– Duminică 19 Ian. 2020, în servciul divin
de seara - Programul Tinerilor.
– Duminică 26 Ian. 2020, în servciul divin
de seara, Orchestra Bisericii va sluji pentru
lauda şi Gloria lui Dumnezeu.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Ianuarie;
Crăiță Petru
01
Frățiloiu Margareta
16
Lopățică Gheorghe
01
Răchită Emanuela
16
16
Suditu Angela
01
Silivestru Eugenia
Ștefan Eufrosina
02
Dumitrășcuță Ronela 19
20
Fătu Stana
08
Ghiță Daniela
Ioniță Viorica
10
NIculescu Alexandra 23
24
Nicola Diana
11
Dumitru Ana-Maria
25
Cazacu Daniel
13
Baltac Elena
27
Danciu Floarea
13
Baicu Ion
Popa Daniela
14
Gherman Gheorghe 29
“Atunci, toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura,
se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi
bucuria celor ce iubesc Numele Tău. Căci Tu
binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori
cu bunăvoinţa Ta cum l-ai înconjura cu un scut.”
Ps. 5 :11-12

Biserica Creştină Baptistă
“Sfânta Treime” Constanţa
Str. Luminişului, nr. 6, Constanţa, România 900589
Telf/fax: 0241-633-845 E-mail: office@sfantatreimect.ro
Website:www.sfantatreimect.ro

Anul IX, Nr. 104, IANUARIE 2020
Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
I Ioan 4:7

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 oamenilor. 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, în al doilea rând, observăm responsabilitatea ucenicilor – să se
roage. În această săptămână 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. Domnul ISUS
vorbește despre importanța rugăciunii în: Matei 18:18-19 și Ioan 15:7. Ap. Iacov, a subliniat
puterea rugăciunii în Iacov 5:16b-18. Și David a crezut în puterea rugăciunii când a scris: „Tu
asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine” (Psalmul 65:2).
Când Domnul ISUS a poruncit ucenicilor în Marcu 16: 15-16, El le-a pus la dispoziție și
puterea supranaturală a Duhului Sfânt - Fapte 1:8. Evanghelistul Luca surprinde modul în
care ucenicii Domnului și urmașii lor, îmbrăcați cu puterea Duhului Sfânt, au împlinit porunca
primită în Fapte 16:5.
În F. Ap. 28 îl găsim pe ap. Pavel la Roma propovăduind Evanghelia Împărăției lui
Dumnezeu, iar în Filip. 4:22 le transmite credincioșilor din Filipi salutări de la sfinții din
casa Cezarului. Din Istoria Bisericii știm că Petru a dus Evanghelia prin Imperiul Roman
până la Roma, Andrei prin Asia Mică și Grecia până în Dobrogea la Tomis, Toma în
India, Filip prin Asia Mică până în nordul Africii la Cartagina, Matei în Etiopia și apoi în Persia,
Bartolomeu în Sudul Arabiei și apoi în Armenia, Iacov în Siria, Simon Zelotul în Persia,
Matia în Siria, iar Ioan în Asia Mică la Efes și apoi în Patmos. Și în România, din anii 1856 și
până în prezent, mișcarea misionară baptistă – fiecare Baptist, un misionar – inspirată de
cuvintele Mântuitorului, a dus Evanghelia în toate zonele țării. Astăzi, inspirați de Cuvântul din
Evrei 12:1-2 suntem chemați să ne unim în rugăciune și misiune pentru mântuirea celor
pierduți din această generație, și pentru gloria eternă a Singurului Domn și Mântuitor ISUS
Hristos!
Duminică – rugăciune și misiune în familie, Marcu 5:15 – 20.
Familia este creată de Dumnezeu și are parte de unele dintre cele mai frumoase
binecuvântări din partea Creatorului. În sămânța lui Avraam, care este ISUS Hristos,
Dumnezeu a promis că va binecuvânta toate familiile pământului (Geneza 12:3). În
familia întemeiată și binecuvântată de Dumnezeu experimentăm cele mai intime și frumoase
relații inter-umane. În familie se nasc și cresc copiii echilibrați și educați în ascultare de
Domnul. Dar, așa cum spune Scriptura, după căderea omului în păcat, familia a devenit ținta
atacurilor diavolului, care vrea să distrugă familia. În Marcu 5 este descrisă o familie
atacată de cel rău într-un mod înspăimântător – unul din copiii acestei familii a ajuns
stăpânit de o legiune de duhuri necurate. Toate metodele și încercările umane au

falimentat în fața puterii celui rău. O situație disperată și aparent fără scăpare. Acolo, în ținutul
Gadarei, a lucrat puterea eliberatoare a Domnului ISUS și băiatul demonizat a cunoscut
harul mântuirii. Acum are viața schimbată: este liniștit, îmbrăcat și întreg la minte. Imediat,
după mântuire, Domnul ISUS l-a trimis pe băiat misionar în familia lui: „Du-te acasă la ai tăi și
povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine” (v. 19). Fiecare cunoaștem
situația din propria familie și este cunoscut faptul că pentru mulți, cel mai greu loc de misiune
este familia din care facem parte. De aceea, suntem încurajați să ne rugăm să putem spune
împreună cu Iosua: „Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului” (Iosua 24:15b).
Vom veni înaintea Domnului cu:
Mulțumiri:
- Pentru promisiunea binecuvântării în Hristos pentru familia mea; - Pentru cei mântuiți
din familie care au o viață și mărturie frumoasă; - Pentru toți membrii familiei.
Mijlociri:
- Pentru cei mântuiți ca să rămână tari în credință; - Pentru cei care au obosit pe cale și sunt
căldicei să revină la dragostea dintâi; - Pentru cei care au căzut de la credință să aibe har de
întoarcere.
Cereri:
- Cei nemântuiți să cunoască ziua cercetării; - Cei care nu vor să vină la casa Domnului, să le
fie schimbată inima; - Cei care sunt stăpâniți de patimi și păcate grele să fie eliberați; Mântuirea întregii familii.
Luni – rugăciune și misiune între rudenii – Fapte 10:1-8, 23-24, 33.
Relațiile de familie se extind dincolo de familia de nucleu (părinți și copii) înspre familia
extinsă – rudenii de sânge sau prin alianță. În Vechiul Testament, Dumnezeu ne vorbește
atât despre rolul familiei extinse cât și despre responsabilitatea față de rudenii. Printre
exemplele cunoscute putem menționa relațiile dintre Avram și Lot (Geneza 11:31), Naomi și
Boaz (Rut 2:20), Mardoheu și Estera (Estera 2:5-7). De asemenea, în Romani 16:. 7, 11
apostolul Pavel îi menționează pe „Andronic și Iunia, rudele mele... Ierodion, ruda mea”, iar în
Romani 9: 2-3, afirmă: „simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci sunt
aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele
mele trupești” . Exemplul sutașului Corneliu demonstrează cu foarte multă claritate dorința
acestui ofițer din armata Imperiului Roman în legătură cu mântuirea rudelor sale. Astfel,
atunci când a fost călăuzit de Dumnezeu să-l cheme pe apostolul Petru, Corneliu nu s-a
mulțumit să audă doar el mesajul Evangheliei, ci și-a chemat „rudele și prietenii de aproape”
(Fapte 10:24). Iar în clipa în care Petru a intrat în casa lui Corneliu, acesta i-a spus: „toți
suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui”
(10:33). Rezultatul preocupării lui Corneliu pentru veșnicia rudeniilor și prietenilor săi a fost
lucrarea suverană a Duhului Sfânt în baza Evangheliei predicată de apostolul Petru spre
mântuirea tuturor celor prezenți (Fapte 10:34-48). Inspirați de exemplul lui Corneliu, să venim
și noi înaintea Domnului cu:
Mulțumiri:
- Pentru cei care s-au întors primii la Dumnezeu dintre rudeniile noastre; - Pentru rudeniile
care au fost preocupate pentru mântuirea întregii familii; - Pentru rudeniile care au o
mărturie frumoasă în mijlocul familiei.
Mijlociri:
- Pentru perseverență în credință a rudeniilor credincioase; - Pentru întărirea credinței
rudeniilor care trec prin încercări; - Pentru întoarcerea la dragostea dintâi a rudeniilor care au
obosit pe cale.
Cereri:
- Pentru mântuirea rudeniilor care sunt pe calea pierzări- Pentru înțelepciune în modul de
a-i atrage la ascultarea Evangheliei; - Pentru ocazii speciale în care să audă Evanghelia
și să se întoarcă la Domnul.
Marți – rugăciune și misiune între vecinii noștri și ai Bisericii – Fapte 3:1-11.
În viața de fiecare zi trecem pe lângă vecinii noștri și foarte ușor putem pierde din vedere

faptul că suntem datori să ne rugăm pentru mântuirea lor și să le vorbim despre Domnul ISUS
printr-o mărturie frumoasă și mesaj clar. În copilărie am auzit poezia „Vecinul din iad” și
mesajul ei a avut un ecou deosebit în sufletul meu de copil. Versurile acestei poezii trezesc și
azi în sufletul meu fiorul responsabilității mele pentru vecinii noștri și pentru vecinii Bisericii.
Când Petru și Ioan au mers la Templu să se roage, nu au trecut nepăsători pe
lângă ologul care stătea la poarta Templului. Comoara Evangheliei Domnului ISUS Hristos a
fost darul cel mai prețios pe care l-au oferit acestui „vecin” al Templului și al oamenilor care
mergeau la Templu să se închine lui Dumnezeu. Oare unde își vor petrece veșnicia vecinii
noștri? Conștienți de responsabilitatea noastră pentru mântuirea lor, să venim în rugăciuni de:
Mulțumiri:
- Pentru vecinii mântuiți; - Pentru vecinii cu care avem relații de colaborare; - Pentru vecinii
care vin la Casa Domnului la ocazii speciale.
Mijlociri:
- Pentru vecinii care sunt deschiși pentru Evanghelie; - Pentru vecinii care trec prin încercări;
- Pentru vecinii care sunt împotrivitori.
Cereri:
- Pentru mântuirea tuturor vecinilor; - Pentru binecuvântarea familiilor lor; - Pentru
deschiderea de a veni la săptămâna de rugăciune și evanghelizare. - Pentru rezolvarea
eventualelor tensiuni, supărări cu vecinii.
Miercuri – rugăciune și misiune într-o localitate învecinată – Fapte 8:1-13.
Mandatul Domnului pentru ucenici a fost acesta: „Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată
Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1:8). Indiferent de barierele pe
care păcatul le-a ridicat între oameni și popoare, Dumnezeu este preocupat de
mântuirea tuturor oamenilor. Mai mult, apostolul Pavel afirmă că în Hristos Domnul,
Dumnezeu „a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea” pe evrei de celelalte popoare, și acum
„și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh” (Efeseni 2:14-18).
Astfel că în Fapte 8 îi găsim pe credincioșii din Ierusalim mergând cu Evanghelia în alte
locuri. „Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul” (v. 4). Mai
mult, Filip s-a dus cu Evanghelia în Samaria și acolo Dumnezeu a deschis inima samaritenilor
pentru Evanghelie (Fapte 8:5-13). Dumnezeu dorește mântuirea oamenilor din localitățile
învecinate. De aceea este important să ne rugăm și să împlinim porunca Domnului cu
privire la lucrarea misionară. Alegeți una sau mai multe localități învecinate pe care să le
aducem în rugăciune de:
Mulțumiri:
- Pentru planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor; - Pentru harul care ne-a fost
dat să fim misionari; - Pentru oamenii din localitățile învecinate.
Mijlociri:
- Pentru cei care au pe inimă lucrarea misionară din aceste localități; - Pentru uși
deschise în vederea misiunii; - Pentru strategii misionare și relații evanghelistice cu oamenii
din aceste localități.
Cereri:
-Pentru cercetarea Duhului peste oamenii din aceste localități; -Pentru ocazii specifice de
evanghe-lizare personală sau publică; - Pentru roada spirituală și înființarea unor biserici
sănătoase în aceste localități.
Joi – rugăciune și misiune în locuri mai secetoase din punct de vedere spiritual
– Fapte 13:1-12
Apostolul Pavel este cunoscut ca apostol al neamurilor. Încă din ziua întâlnirii lui cu
Domnul ISUS pe drumul Damascului, Domnul i-a descoperit prin Anania că a fost ales
pentru lucrarea misionară. „Du-te, căci el este un vas pe care L-am ales ca să ducă Numele
Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraților, și înaintea fiilor lui Israel” (Fapte 9:15).
Ascultând chemarea Domnului, îl găsim pe apostolul Pavel la începutul primei călătorii
misionare împreună cu Barnaba în Cipru (Fapte 13:4). De ce tocmai Cipru? Răspunsul îl

găsim în Fapte 4:36 – Barnaba este originar din Cipru. Dar, în strategia lor misionară, Pavel
și Barnaba, au ales acest loc pentru că aveau anumite relații de rudenie.
Din punct de vedere misionar aceste legături au reprezentat o ușă deschisă, o
oportunitate. În vremea noastră considerăm că este la fel de important să inventariem relațiile
pe care le avem noi, sau alți credincioși din bisericile noastre, și să le aducem în rugăciune
înaintea Domnului ca pe niște uși deschise pentru misiune:
Mulțumiri:
- Pentru legăturile de rudenie sau cunoștințe în zonele mai pustii din punct de vedere spiritual;
- Pentru oportunitatea de a folosi aceste relații; - Pentru cei care sunt gata să-și deschidă
casa pentru lucrarea misionară din aceste zone.
Mijlociri:
- Pentru credincioșii care au astfel de relații; - Pentru păstrarea și apropierea acestor relații în
vederea misiunii; - Pentru cei care sunt deschiși să transforme aceste relații în
oportunități misionare.
Cereri:
- Dumnezeu să trezească pasiunea pentru misiune în credincioșii care au relații cu oameni din
zonele sărace din punct de vedere misionar; - Dumnezeu să deschidă uși pentru
transformarea acestor legături în oportunități misionare; - Mântuirea oamenilor și înființarea
unor biserici în aceste zone din țara noastră.
Vineri – rugăciune și misiune în Europa – Fapte 16:9-34
Dumnezeu prin apostolul Pavel a inițiat prima lucrare misionară care peste secole s-a
continuat în Europa prin Reforma Protestantă și prin trezirile spirituale care au avut ca
rezultat trecerea Europei de la păgânism la creștinism. Mai mult, secole în șir Europa a fost un
centru de unde s-au trimis misionari în toate părțile lumii. În condițiile în care Europa s-a
împietrit față de Evanghelie și se întoarce din nou spre păgânism, continentul nostru devine
din nou un câmp misionar. Credem că Duhul Domnului care l-a călăuzit și l-a întărit pe
ap. Pavel în predicarea Evagheliei în orașele și la popoarele Europei, poate acum să
lucreze din nou cu aceeași putere. Strigătul din Fapte 16: 16:9b „Treci în Macedonia și
ajută-ne!” trebuie auzit de către credincioșii baptiști din România din cel puțin două motive.
Primul, este porunca Domnului să propovăduim Evanghelia în toată lumea, inclusiv în
Europa. Al doilea, în multe din țările Europei avem deja români care lucrează, iar în unele
localități au fost înființate deja biserici baptiste de limbă română. Cred că este vremea
potrivită să ne rugăm pentru Europa și să venim înaintea lui Dumnezeu cu:
Mulțumiri:
- Pentru toți cei care de-a lungul secolelor au slujit cu Evanghelia în Europa; - Pentru toți
misionarii din Europa care au dus Evanghelia în alte țări, inclusiv în România; - Pentru toți
credincioșii din Europa care au rămas tari în credință și sunt o mărturie bună pentru
Evanghelie; - Pentru toți Românii care sunt în țările Europei și sunt mântuiți.
Mijlocire:
- Pentru toate bisericile din Europa și pentru toți copiii Domnului din aceste țări; - Pentru toate
bisericile baptiste Române din Europa; - Pentru toți misionarii din Europa.
Cereri:
- Vreme și har de pocăință pentru popoarele Europei; - Întărirea mărturiei creștine în Europa;
- Mântuirea românilor din diaspora europeană; - Biruința Evangheliei asupra tuturor puterilor
întunericului.
Sâmbătă – rugăciune și misiune pentru Israel – Romani 11:25-36
În capitolele 9-11 din Epistola către Romani, apostolul Pavel inspirat de Duhul lui Dumnezeu
explică ce s-a întâmplat cu poporul ales al lui Dumnezeu și ce plan are Dumnezeu cu
poporul Israel. Preocupat și pasionat pentru mântuirea poporului ales, care a căzut pentru o
vreme în împietrire spirituală, apostolul Pavel scrie: Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?
Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea Neamurilor, ca să facă pe
Israel gelos; dacă deci alunecarea lor a fost bogăție pentru lume, și paguba lor a fost o
bogăție pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?” (Romani 11:11-12) Apoi continuă,

în (Romani 11:25-26). Ca unii dintre Neamurile care, în planul lui Dumnezeu cu Israel, am fost
binecuvântați cu această mântuire, vrem să venim înaintea Tatălui ceresc pentru Poporul
Israel cu rugăciuni de:
Mulțumiri:
- Pentru toți copiii lui Israel care au crezut și ascultat de Domnul, și prin aceasta au devenit o
binecuvântare pentru Neamuri; - Pentru Scripturile și legămintele care au fost date inițial
poporului Israel; - Pentru toți evreii care în vremea aceasta L-au primit pe ISUS Hristos ca
Mesia.
Mijlociri:
- Pentru toți cei care se roagă și doresc pacea Ierusalimului (Psalmul 122:6); - Pentru
toți credincioșii evrei care se roagă pentru mântuirea poporului Israel; - Pentru toți
misionarii care slujesc în Israel, inclusiv pentru credincioșii baptiști români care locuiesc
sau lucrează în Israel.
Cereri:
- Mântuirea poporului ales; - Pacea Ierusalimului; - Vremuri de trezire spirituală pentru
poporul Israel; - Dumnezeu să ridice misionari special pregătiți de El pentru poporul
Israel.
Duminică – rugăciune pentru toate popoarele lumii și pentru toți misionarii – Apoc. 7:9-17
Perspectiva cerului plin de o mulțime pe care nu putea s-o numere nimeni, oameni
„din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă” ne descoperă că planul
lui Dumnezeu de mântuire va ajunge la toate popoarele pământului. Conștienți că planul
lui Dumnezeu nu poate fi oprit de nicio putere din univers, trebuie să ne întoarcem cu toată
inima la porunca Domnului ISUS după înviere: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe
pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al
Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt
cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului” (Mat 28:18-20).
Convinși de faptul că Domnul ISUS a înviat, că are toată autoritatea asupra întregului
univers, că este cu noi în fiecare zi, că nimeni nu poate opri planul lui de mântuire al
oamenilor din toate popoarele lumii, credem că este vremea să ascultăm porunca Domnului,
să ne implicămîn misiune și să ne rugăm:
Mulțumiri:
- Pentru planul glorios al mântuirii prin credința în jertfa Domnului ISUS; - Pentru puterea
absolută a Domnului de a-și împlini planul; - Pentru toți cei care prin credință s-au implicat
în acest plan misionar de-a lungul secolelor; - Pentru toți misionarii care sunt în vremea
aceasta pe câmpul de misiune în familie, între rudenii, între vecini, în localități apropiate,
în alte zone ale României, în Europa, în Israel, la toate popoarele lumii.
Mijlociri:
- Pentru uși deschise, îndrăzneală și înțelepciune în slujire; - Pentru resurse și protecție în
mijlocul ispitelor sau prigoanelor; - Pentru
putere de sus și încurajare în vremuri și
împrejurări grele.
Cereri:
- Duhul lui Dumnezeu să aducă vremuri de trezire spirituală; - Bisericile și misionarii să fie
întăriți în rugăciune și credință; - Înțelepciune și creativitate în strategii și metode biblice
de misiune; - Oamenii să-L cunoască și Să-L primească pe ISUS Hristos ca Domn și
Mântuitor; - Satana să fie legat, puterile și planurile lui să fie nimicite; - Uși deschise pentru
Evanghelie în zonele în care este împotrivire; - Un seceriș mare pentru slava Domnului!
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), și că Domnul își va împlini
promisiunea: „Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine” (Psamul 65:2) –
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” (Rom. 11:36).
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