21 ZILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE
În contextul pandemiei din anul 2020, ne-am dorit și mai mult manifestarea
prezenței și puterii lui Dumnezeu în viețile noastre, în comunitatea noastră și în
lume. Mulți dintre noi ne-am rugat și am dorit să fim ca și fiii lui Isahar, oameni care
înțelegem vremurile în care trăim.
Nevoia aceasta a rămas, de aceea vom continua să căutam pe Dumnezeu prin post
și rugăciune în perioada 11.01.2021-31.01.2021. Îi vom cere lui Dumnezeu protecție,
înțelepciune și favoare pentru a împlini voia Lui și a ne bucura de prezența și
lucrările Lui în noi, în viața celor dragi și în lume.

Ziua 5
2 Corinteni 5:1715.01.2021 21

Ziua 6
Faptele
16.01.2021 Apostolilor 1:8
Ziua 7
Romani 5:1-5
17.01.2021

Te invit să te alături nouă, pentru a experimenta puterea și dragostea lui Dumnezeu
și a te bucura de ceea ce El vrea să facă în și prin tine.

Asigură-te că ai viața nouă oferită de Isus
tuturor celor ce-L recunosc Mântuitor
personal. Dacă ești născut din nou, asigură-te
că înțelegi noua ta identitate în Isus. Umblă în
ea și cere-i Duhului Sfânt înțelepciune și
putere ca să-i conduci și pe alții la Isus Cristos.
Cere-i Duhului Sfânt o manifestare proaspătă
în viața ta, care să se manifeste în trăire și
mărturie cu bucurie
Folosește această zi pentru a-i mulțumi lui Isus
că a plătit El prețul pentru ca tu să ai pace cu
Dumnezeu.
Încurajează-i pe alții cu experiența ta, în
special pe cei care trec prin diferite necazuri.

Săptămâna I-a: ISUS ÎN VIAȚA PERSONALĂ
Data
Pasaj de citit
Ziua 1
Psalmul 51:1-10
11.01.2021

Ziua 2
Isaia 55:8-13
12.01.2021

Ziua 3
Plangeri 3:21-25
13.01.2021

Ziua 4
Isaia 40:28-31
14.01.2021

Teme de rugăciune
Începe această perioadă de post și rugăciune
cu un act de pocăință, așa cum a făcut David.
În finalul rugăciunii, cere-i Domnului o inimă
nouă în care să locuiască neprihanirea și un
duh statornic pentru 2021
Cere-I Duhului Sfânt să-ți facă cunoscut
gândurile lui Isus și căile Tatălui. Așa vei fi în
siguranță în toate circumstanțele, vei avea
bucurie și vei aduce roade pentru veșnicie.
Dumnezeu ne asigură că îndurările Lui nu s-au
sfărșit ci se înnoiesc și anul acesta. Cum te vei
raporta la această bunătate a Domnului în
2021? Vei beneficia de șansa oferită sau o vei
lăsa să treacă pe lână tine? Scrie decizia pe
care o vei lua și cere-i Duhului Sfânt ajutor
pentru a împlini promisiunea făcută
Declară-ți din nou încrederea în Dumnezeul
cel Veșnic, creatorul și susținătorul creației
Sale.
Cere-i curaj și tărie, ca să trăiești biruitor în
toate circumstanțele vieții.

Săptămâna a II-a: ISUS ÎN COMUNITATEA MEA
Data
Ziua 8
18.01.2021

Pasaj de citit
Luca 19:1-9

Ziua 9
19.01.2021

Neemia 1:4-11

Ziua 10
20.01.2021

Luca 10:25-37

Teme de rugăciune
Meditează la modalități practice prin care tu și
noi, ca biserică locală, putem duce Evanghelia
celor nemântuiți din orasul nostru. Notează
gândurile pe care le primești și adu-le înaintea
lui Dumnezeu și a liderilor
Permitei Duhului Sfânt să te conștientizeze cu
privire la starea și nevoia națiunii noastre.
Roagă-te pentru aceste nevoi și cere-i lui
Dumnezeu oportunități prin care biserica să
poată influența liderii națiunii noastre și
poporul român
Foloseste această ocazie să-i mulțumești lui
Dumnezeu că s-a coborât și la tine, în
persoana lui Isus și Te-a ridicat din ridicat din
moarte.
Demonstrează-I recunoștință arătând aceeași
dragoste pentru semenii tăi, care sunt morți în
păcatele lor.

Ziua 11
21.01.2021

Ioan 4:1-24

Ziua 12
22.01.2021

Faptele
Apostolilor
10:34-48

Ziua 13
23.01.2021

Isaia 58:6-11

Ziua 14
24.01.2021

Apocalipsa
5:1-4

Roagă-te să ai un duh de Înțelepciune și un
cuvânt de cunoștință când interacționezi cu
cei nemântuiți. Duhul Sfânt să descopere
taina inimii și nevoia reală
Evanghelia are și astăzi puterea de a salva
omul de la moarte, de a elibera și vindeca.
Roagă-te ca Dumnezeu să pregătească mintea
și inima ta și a celor care vor auzi mesajul
Evangheliei. Să fie mântuiți, vindecați și
eliberați
Gândește-te la promisiunile făcute de
Dumnezeu celor care practică postul plăcut
Lui. Fii onest cu tine și fă o listă cu lucrurile pe
care le sesizezi în viața ta. Hotărăște să renunți
la ele, cu ajutorul Duhului Sfânt.
Roagă-te cu credință și stăruință pentru
familia ta, vecinii, colegii și cunoștințele tale,
ca ei să vină la mântuire și astfel să fie,
împreună cu tine, parte a poporului lui
Dumnezeu

Ziua 17
27.01.2021

Matei 24:14

Ziua 18
28.01.2021

Matei 25:31-40

Ziua 19
29.01.2021

Matei 19:13-15

Ziua 20
30.01.2021

Proverbe 8:13-16

Ziua 21
31.01.2021

Matei 28:19-20

Săptămâna a: III- a ISUS ÎN ÎNTREAGA LUME
Data
Ziua 15
25.01.2021

Ziua 16
26.01.2021

Pasaj de citit
Coloseni 4:2-3
Matei 5:44

Matei 9:35-38

Teme de rugăciune
Pavel a plătit prețul răspândirii Evangheliei,
fiind de multe ori pus în situații dificile și
având parte de suferință, dar nu a
renunțat. Astăzi, mulți creștini sunt în
situații dificile, persecutați și condamnați la
moarte. Roagă-te pentru ei, să fie martori
eficienți. Roagă-te pentru protecția lor.
Roagă-te pentru cei care-i persecută, ca să
fie mântuiți.
Roagă-te ca Dumnezeu să ridice o nouă
generație de lucrători echipați, disponibili
și integri care să ducă Evanghelia lui Isus
până la marginile pământului.

Roagă-te pentru cei care traduc și
distribuie Biblia la grupurile etnice care nau auzit de Isus Cristos. Roagă-te pentru
înțelepciune, finanțe, protectie.
Există încă un procent însemnat de copii și
adulți care nu au apă potabilă și hrana
necesară pentru fiecare zi. Biserica nu ar
trebui să fie indiferentă la aceste nevoi.
Roagă-te pentru compasiune, uși deschise
și resurse pentru cei în nevoi. Roagă-te ca
și biserica din România să fie parte la astfel
de proiecte. Roagă-te ca tot mai mulți
oameni de afaceri să se implice în astfel de
proiecte
Cere-i Domnului să aducă trezire între
copii, adolescenți și tineri. Roada și
Darurile Duhului Sfânt să fie vizibile în viața
și slujirea lor. Roagă-te să fie protejați de
ideologiile acestei lumi
Cere-i lui Dumnezeu ca liderii națiunilor să
ajungă să cunoască frica de Domnul.
Roagă-te pentru consilieri care cunosc și
iubesc Adevărul. Ca și biserică, să ne
ridicăm împotriva duhului de mândrie și
aroganța pe care unii o manifestă. Roagăte pentru legi drepte, spre binele celor pe
care-I conduc.
Roagă-te ca Împărăția lui Dumnezeu să se
extindă prin evanghelizare, fondare de noi
biserici, misiune externă. Roagă-te pentru
o bună cooperare între biserici, precum și
între biserici și organizații misionare.
Multumește-i lui Dumnezeu că-ți oferă
ocazia să fii partener cu El în această
lucrare de extindere a Împărăției Lui și
decide să te implici cu ceea ce ai primit de
la El.

