Cum să ne rugăm pentru trezire
Noi avem soluția pentru nevoile lumii în mâinile noastre. Domnul a promis că dacă vom îndeplini cerințele, El va
trimite răspunsul. Haideți să ne rugăm pentru trezire!
Confruntată cu foamete, boli, războaie, dezastre naturale și haos pe pământ, lumea este într-o nevoie disperată. Cu toate
acestea, cea mai mare nevoie a lumii este una spirituală. Omenirea are nevoie de o trezire în Duhul Sfânt.
Cu ani în urmă, autorul Cronicilor a consemnat: "dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri,
se va ruga și va căuta fața Mea, și se va abate de la căile lui rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi
tămădui țara" (2 Cronici 7:14). Noi avem soluția pentru nevoile lumii în mâinile noastre. Domnul a promis că dacă vom
îndeplini cerințele, El va trimite răspunsul. Haideți să ne rugăm pentru trezire!
1. Înălțați rugăciunea de mulțumire pentru...
*botezul Duhului Sfânt, adevărul apostolic și mântuire.
*revărsarea Duhului Sfânt, care are deja loc în întreaga lume.
*lideri evlavioși, pastori și biserici:
-lider general și secretar general;
-lider de district și secretar de district;
-prezbiter și secretar zonal;
-pastor și familia pastorului;
-personalul bisericii și congregația.
*puterea lui Dumnezeu spre a împlini voința Lui.
*familia voastră, prietenii și sfinții.
"Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi."
(1 Tesaloniceni 5:18)
2. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru...
*fidelitatea Sa: "Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta, și nu ascund bunătatea și
credincioșia Ta în adunarea cea mare." (Psalmii 40:10)
*îndurarea Sa: "Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, și credincioșia Ta, până la nori." (Psalmii 36:5)
*excelența Sa: "Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge, căci este mare în tărie, dar dreptul și dreptatea deplină El nu le
frânge." (Iov 37:23), (De asemenea, vezi Psalmii 36:7.)
*iubirea Sa: "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viața veșnică." (Ioan 3:16)
*îndelunga Sa răbdare: "Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în
bunătate și în credincioșie." (Psalmii 86:15)
*Numele Său: "Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!" (Psalmii 8:9), "și pentru
ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele
credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur." (Romani 4:12)
3. Rugați-vă pentru unitate în scopuri...
*a tuturor celor implicați în a ajuta la trezire.
*a acelora care predau studii biblice.
*a celor care dau mărturie și distribuie pliante.

*a celor care participă la studii biblice și care primesc pliante.
"Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!" (Psalmii 133:1)
"Și căutați să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii (...), până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței
Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos." (Efeseni 4:3, 13)
4. Rugați-vă pentru...
*națiunea voastră, țara, regiunea, județul, orașul și comunitățile voastre: "Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți
rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii,
ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea." (1 Timotei 2:1-2)
*o mare revărsare a Duhului Sfânt în zilele noastre: "După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele
voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise, și tinerii voștri vor avea vedenii." (Ioel 2:28); "Căci făgăduința aceasta
este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul
Dumnezeul nostru." (Faptele Apostolilor 2:39)
*multe semne, minuni și miracole în zilele noastre: "Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: în Numele Meu
vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi." (Marcu 16:17)
*ca Duhul să atragă cu putere oamenii la Sine astăzi: "Și Duhul și Mireasa zic: "Vino!", și cine aude să zică: "Vino!", și
celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieții fără plată!" (Apocalipsa lui Ioan 22:17)
*cei care câștigă sufletele, ca ei să fie conduși către cei care sunt înfometați după Dumnezeu: "Și le-a zis: "Mare este
secerișul, dar putini sunt lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său." (Luca 10:2)
5. Rugați-vă ca binecuvântarea financiară a lui Dumnezeu...
*să vină cu ușurință în biserica locală și la pastorul tău.
*să fie suficientă ca să acopere nevoile acestui timp special de trezire.
*să includă lucrarea regională și a bisericilor vecine.
*să fie suficientă pentru a susține eforturile de trezire la nivel mondial.
*să-ți fie dată cu generozitate ție, care ești administratorul fidel al lui Dumnezeu.
"Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos." (Filipeni
4:19)
Trezirea vine când ne rugăm. Haideți să ne pregătim pentru ea! Ea e aici și va continua să vină!
Elaborat de Rețeaua Mondială de Rugăciune, Biserica Unită Penticostală Internațională.

