Punându-L pe Dumnezeu deasupra nevoilor mele
Ianuarie 2020
Noi toţi avem perioade în viaţa noastră când simţim că nu funcţionăm la potenţialul maxim. În
rutina vieţii de fiecare zi, pierdem din vedere lucrurile esenţiale, ne îndepărtăm de scopul lui
Dumnezeu şi simţim că nu mai avem energie.
Postul, împreună cu rugăciunea şi cu meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu, te vor ajuta să-ţi
reprimeşti energia şi pasiunea. Vei experimenta reîmprospătare spirituală, călăuzire, eliberare de lucrurile
care au ajuns să te domine, vindecare sufletească şi trupească, refacerea relaţiilor şi multe altele.
Este un privilegiu să-L cauţi pe Dumnezeu cu post şi cu rugăciune, citind Cuvântul şi dăruindu-I
Lui ce ai mai bun încă din primele zile ale lui 2020, pentru că astfel El te va onora cu ascultarea
rugăciunilor şi te va binecuvânta pe parcursul întregului an.
Tipul de post:_____________________________
Pregăteşte-te spiritual
Mărturiseşte-I lui Dumnezeu păcatele tale şi pocăieşte-te de ele. Anul acesta trebuie să scapi de toate
păcatele ascunse. Cere-I Duhului Sfânt să-ţi descopere şi slăbiciunile pe care nu le cunoşti din viaţa ta.
Iartă-i pe cei ce ţi-au greşit (Luca 11:4). Predă-I din nou Domnului viaţa, familia, năzuinţele
tale şi nu te supune dorinţelor firii tale pământeşti (Romani 12:1-2).
Scopul postului:

Începe cu un scop clar. Fii specific. Ai nevoie de direcţie, de vindecare, de refacerea căsătoriei, de
rezolvarea problemelor financiare? Roagă-te şi citeşte Biblia în fiecare zi!
Data
Pasaj Biblic
Declaraţii/ Motive de rugăciune
(NTR)
Prin rugăciune sunt binecuvântaţi toţi cei pentru care mă rog.
Ziua 1
Isaia 56:6-7
Dumnezeu aude şi răspunde rugăciunilor mele. Ochii mei
spirituali sunt deschişi şi înţelegerea mea creşte, văzând şi
recunoscând dragostea Tatălui faţă de mine. Binecuvântările
Domnului se revarsă din inima mea către alţii, pe măsură ce îi
aduc în rugăciune înaintea Lui.
Astăzi este prima zi din programul tău, în care ai decis să-L pui
Matei 6:1-24
pe Dumnezeu deasupra celor mai importante nevoi pentru viaţă.
Alegând să faci aşa, Îl vei aduce mai aproape de tine. Cere-I
sprijin şi direcţie. Roagă-L să te transforme, ca să fii „tot mai
asemenea chipului lui Isus” la sfârşitul celor 21 de zile.
Ziua 2
Ioan 14:12-14
Sunt creat pentru a împlini scopul Lui pentru viaţa mea. Ştiind
că El are un scop măreţ şi că îmi ascultă rugăciunile, Îi voi cere
lucruri mari, care să-L onoreze pe Tatăl meu.
Matei 6:25-7:14
Roagă-te pentru nevoile financiare pe care le ai tu şi familia ta.
Roagă-te pentru nevoile financiare ale membrilor bisericii.
Roagă-te ca toţi să fie credincioşi Domnului şi astfel
binecuvântările Lui se vor revărsa din belşug peste noi.
Roagă-te pentru împlinirea nevoilor financiare ale bisericii.
Ziua 3
Psalmul 18:4-6
Îl caut pe Dumnezeu cu pocăinţă, şi Îl chem în ajutorul meu. El
ascultă strigătul meu şi Îşi întoarce faţa către mine.
Matei 7:15-29
Roagă-te pentru familiile bisericii, pentru o comunicare bună,
pentru relaţii de dragoste, pentru valori biblice în fiecare cămin.

Ziua 4

Luca 2:10-11
Matei 8:1-17

Ziua 5

Ioan 13:35
Galateni 5:13
Matei 18:18-34

Ziua 6

Efeseni 1:3-4
2 Corinteni 2:14
Matei 9:1-17

Ziua 7

1 Tesaloniceni
5:12-13
Matei 9:18-38

Ziua 8

Efeseni 4:11-16

Matei 10:1-24
Ziua 9

Matei 6:33, 20:3233
Matei 10:25-11:6

Ziua 10

Psalm 98:2
Matei 11:7-30

Roagă-te ca părinţii să-şi asume rolul de conducători iar copii să
experimenteze siguranţă şi pace sub conducerea lor.
Isus este Salvatorul meu, indiferent de ameninţarea care vine sau
situaţia în care mă aflu. De aceea, nu trăiesc apăsat de teamă, ci
aleg să trăiesc cu bucurie.
Roagă-te pentru manifestarea gloriei lui Dumnezeu în biserică,
spre pocăinţă, mântuire, eliberare şi vindecare.
Eu le slujesc altora într-o demonstraţie a dragostei lui Dumnezeu
dăruită mie. Aleg să mă rog, să-i încurajez pe alţii şi să le slujesc.
Roagă-te astăzi pentru credinţa personală. Cere-I Domnului să-ţi
reîmprospăteze credinţa. „Cu Isus toate lucrurile sunt posibile”.
Decide să te focalizezi asupra Domnului şi asupra
circumstanţelor (Evrei 11:6)
Identitatea mea este în Isus. În El am siguranţă. Prin El sunt
neprihănit. Cu El sunt întotdeauna biruitor.
Felicitări. Până astăzi ai stat statornic lângă Domnul. Cere-I
acum să-ţi reînnoiască pasiunea pentru El. Dacă însă nu ai fost
statornic, astăzi este ziua în care „să revii în familie.” Cere-I
Domnului iertare pentru tine şi pentru casa ta. Cere-I putere să te
rededici Lui.
Eu sunt o persoană care îşi încurajează, îşi sprijină, preţuieşte şi
îşi respectă liderii. Eu însumi mă pun la dispoziţia Domnului
pentru a deveni un astfel de lider în comunitatea mea, care să
ofere cuvinte de înţelepciune pentru vremurile în care trăim.
Roagă-te pentru liderii bisericii, ca ei să fie oameni integri, să
conducă plini de dragoste şi de pasiune, în călăuzirea Duhului
Sfânt. Roagă-te ca ei să aibă claritate în selectarea proiectelor/
obiectivelor, în conformitate cu scopul şi valorile bisericii.
Roagă-te ca şi alţii să vadă nevoia, să-şi asume procesul de
pregătire şi să devină lideri consacraţi Domnului şi bisericii.
Sunt încântat de lucrarea lui Dumnezeu în viaţa mea. El mi-a dat
credinţă şi înţelepciune şi m-a împuternicit să le vestesc
Evanghelia şi altora. Eu lucrez împreună cu Domnul la zidirea
Împărăţiei Sale.
Roagă-te pentru liderii de celule, ca ei să manifeste pasiune
pentru creştere personală şi pasiune pentru slujirea altora, cu
scopul ca aceştia să devină ucenici ai lui Isus Cristos.
Dorinţa inimii mele este să văd Împărăţia lui Dumnezeu
manifestată pe pământ. De aceea, nu mă uit la circumstanţe, ci la
El. Eu mă concentrez asupra Lui şi de aceea am o perspectivă
cerească, am încredere şi speranţă.
Roagă-te să primeşti pasiune pentru lumea nemântuită. Roagă-te
pentru lucrările în care este implicată biserica, astfel ca prin
vieţile transformate şi mărturisirea cu gura, să aducă speranţă
supranaturală.
Dumnezeu îmi descoperă planurile Lui, ştiind că eu voi mijloci
pentru naţiunea mea şi pentru alte naţiuni. El m-a binecuvântat cu
abilitatea de a-L auzi datorită supunerii şi dependenţei mele de El.
Roagă-te pentru România şi pentru tara/ţările în care avem
misionari (Afganistan), pentru ţările în care sunt persecutaţi
creştinii. Roagă-te pentru pasiune în mărturisirea Evangheliei,
pentru protecţia lor şi a familiilor lor. Roagă-te ca Dumnezeu să
le dea favoare în naţiunea lor.

Ziua 11

Isaia 55:5

Matei 12:1-21

Ziua 12

Luca 4:18
Matei 12:22-45

Ziua 13

2 Corinteni 8:9
Matei 12:46-13:23

Ziua 14

Romani 8:15
Matei 13:24-46

Ziua 15

Romani 8:16-17

Matei 13:47-14:12

Ziua 16

2 Corinteni 3:17

Matei 14:13-36

Ziua 17

Marcu 12:33

Sunt chemat şi împuternicit să le vestesc Evanghelia celor fără
speranţă şi fără viitor. Mă dedic personal şi îi sprijin în
rugăciune pe cei ce se dedică acestei lucrări în oraşul meu, în
ţara mea şi în alte naţiuni.
Roagă-te pentru cei din familie, pentru prieteni şi cunoştinţe care
sunt robiţi de alcool sau de alte vicii. Roagă-te pentru cei din
cartierul tău şi pentru cei din cartierele învecinate. Roagă-te ca ei
să fie deschişi la Evanghelia care-i poate elibera de aceste
obiceiuri care le distrug viaţa şi relaţiile.
Eu sunt un răscumpărat al lui Isus, mântuit prin har. Sunt chemat
şi împuternicit de El să le vestesc captivilor eliberarea şi
bolnavilor vindecarea.
Roagă-te pentru autorităţile locale şi naţionale. Roagă-te pentru
schimbarea minţii, a inimii şi a atitudinii prin Cuvântul lui
Dumnezeu. Roagă-te pentru favoare în aprobarea proiectelor
locale şi naţionale, obţinerea avizelor pentru construcţii şi
celelalte avize. Roagă-te pentru libertate religioasă în ţara
noastră şi modificări favorabile la Legea Cultelor.
Eu aleg să trăiesc în totală dependenţă de Isus, beneficiind de
resursele Lui şi trăind astfel îmbogăţit de El.
Roagă-te pentru oportunitatea de a-ţi împărtăşi credinţa în
următoarele şapte zile, cu cineva care nu are o relaţie personală
cu Isus. Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea curaj, autoritate
spirituala şi cuvinte potrivite. Roagă-te ca cel/cea care va auzi
Cuvântul, să aibă o inimă deschisă şi să-l primească.
Eu sunt cetăţean al Cerului. Isus este Domnul meu şi Regele
meu. Eu trăiesc ca El, mă comport şi vorbesc ca El. Împărăţia
Lui este exprimată cu tărie în mine şi prin mine.
Roagă-te pentru vecinii tai. Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi ofere
posibilităţi de relaţionare cu ei, ca să-ţi împărtăşeşti credinţa şi
să influenţezi relaţia lor cu Dumnezeu.
Roagă-te ca Dumnezeu să inspire liderii şi membrii bisericii la
acţiuni de câştigare a sufletelor celor nemântuiţi din cartierul şi
din oraşul nostru.
Fiind copil al lui Dumnezeu, îmi cunosc şi îmi asum locul şi
rolul meu în Biserică. Mă bucur şi sufăr împreună cu membrii
bisericii mele, de dragul lui Cristos şi al mărturiei Bisericii în
lume.
Roagă-te pentru unitatea bisericii, unitate creată în jurul
scopului, viziunii, crezului şi valorilor. Roagă-te ca să fie
caracterizată de un spirit al bucuriei, al încurajării, al dragostei şi
păcii. (2 Corinteni 13:11)
Dumnezeu m-a eliberat prin Har şi trăiesc prin Har, prin Duhul
Sfânt care locuieşte în mine. El mă învaţă căile Tatălui, mă
protejează, mă ancorează în El. Eu experimentez libertatea şi
odihna Lui.
Roagă-te pentru minuni financiare în viaţa ta şi a celor apropiaţi
ţie. Roagă-te pentru minuni financiare în viaţa Bisericii. Cere-I
Domnului să-Şi demonstreze credincioşia şi puterea, în ciuda
oricăror crize preconizate de oameni.
Tatăl meu m-a binecuvântat cu talent, cu abilităţi şi cu daruri ale
Duhului Sfânt. Toate Îi aparţin. Eu sunt binecuvântat punându-le
în slujba Lui, împreună cu viaţa şi experienţa mea.

Matei 15:1-28

Ziua 18

2 Corinteni 9:6
Matei 15:29-16:12

Ziua 19

Exod 40:36
Matei 16:13-17:9

Ziua 20

Romani 15:5-6

Matei 17:10-27

Ziua 21

Isaia 41:14-16

Matei 18:1-20

Roagă-te pentru protecţia spirituală a bisericii. Diavolul vine să
fure, să ucidă şi să distrugă, dar noi am fost spălaţi şi suntem
protejaţi de sângele lui Isus Cristos. Roagă-te pentru familia ta şi
pentru familiile bisericii ca să înţeleagă nevoia şi să se echipeze
cu toata armura lui Dumnezeu ( Efeseni 6:10-18)
Eu mă încred în Tatăl meu, care Se îngrijeşete de toate nevoile
mele. Eu depun mărturie despre credincioşia şi generozitatea Lui
prin faptul că la rândul meu sunt/voi fi generos cu alţii.
Cere-I Domnului să-ţi dea perspectiva Lui cu privire la viaţa ta.
Dumnezeu are planuri mari pentru viaţa ta şi, pentru a le vedea
împlinite, cere-I să-ţi dea direcţie şi să-ţi arate caile pe care să
mergi. Cere-I pasiune pentru rugăciune şi pentru Cuvântul Său,
discernământ şi înţelepciune pentru deciziile importante şi cele
de fiecare zi.
Am învăţat să trăiesc bucuria ascultării şi supunerii. Îmi
demonstrez dependenta şi dragostea fata de Dumnezeu, Tatăl
meu, făcând tot ceea ce El îmi spune prin Cuvânt.
Roagă-te să devii o persoana cu impact, care să facă diferenţa în
familie, la locul de munca, intre vecinii tai şi în Biserica. Cere-I
Domnului să-ţi dea pasiunea şi capacitatea necesara de a-I sluji
Lui, slujindu-le altora.
Dumnezeu îmi dă o inimă plină de compasiune pentru cei fără
ajutor, cuvinte de încurajare pentru cei căzuţi şi apăsaţi. Sunt
bucuros să-i îndrum pe alţii spre Cristos prin slujirea, prin
experienţa şi prin viaţa mea.
Astăzi trebuie să te opreşti şi să reflectezi la ceea ce ţi-a vorbit
Dumnezeu în această perioadă.
Ce ai învăţat cu privire la relaţia ta cu El?
Care sunt beneficiile focalizării asupra lui Dumnezeu prin citirea
şi împlinirea Cuvântului, rugăciune şi post?
Care sunt lucrurile/domeniile în care te-a provocat?
Daca vei continua să practici ceea ce ai făcut în aceasta perioadă
şi să implementezi lucrurile pe care le-ai învăţat, cum se va
schimba viata ta?
Scrie-le toate acestea într-un carneţel şi apoi cere-I Domnului să
te ajute să trăieşti relaţia ta cu El într-o nouă dedicare.
Eu am favoare în ochii lui Dumnezeu, de aceea îmi iau în serios
provocarea de a-mi duce la îndeplinire misiunea care mi-a fost
încredinţată, cu încrederea, cu înţelepciunea, cu autoritatea şi cu
puterea care vin de la El.
Astăzi este ultima zi a programului pe care l-ai parcurs pentru a
obţine ceea ce ţi-ai propus. Este timpul sărbătorii şi al laudei.
Strigă de bucurie înaintea Domnului, cântă şi adu-I laude şi
mulţumiri. El le merită. Sărbătoreşte schimbările pe care le-ai
experimentat şi binecuvântările de care ţi-a făcut parte.
Celebrează-L şi mulţumeşte-I anticipat pentru lucrurile care le
vei vedea împlinite în anul 2012.

