Arise! Cry out!

O zi de rugăciune deosebită în întreaga lume pentru copii & şcoli
Scoală-te şi gemi noaptea când încep străjile! Varsă-ţi inima ca nişte apă înaintea Domnului! Ridică-ţi
mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi, care mor de foame la colţurile uliţelor! (Plângeri 2,19)

Cei patru paşi ai rugăciunii
Închinare – Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru cine este El: caracteristicile Sale, Numele Său, fiinţa Sa.
Gândeşte-te, te rog, la faptul că în acest moment nu este vorba despre răspunsuri la rugăciune sau
cereri de rugăciune.
Caracteristica lui Dumnezeu: Dumnezeu este Dragoste
Definiţie: Dumnezeu ne priveşte cu afecţiune. El se bucură de noi. El ne arată delicat dragostea Sa. El
dovedeşte păcătoşilor bunătatea Sa.
O dragoste veşnică
Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea. (Ieremia 31,3)
 Dragostea lui Dumnezeu este o garanţie veşnică. Ea este necondiţionată şi nu depinde de realizările
noastre.
 Dumnezeu nu ne iubeşte mai mult sau mai puţin, indiferent ce facem sau nu facem.
O dragoste demonstrată
Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ,
ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit
pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (1. Ioan 4,9-10)
 Valoarea noastră derivă din dragostea cea mare a lui Dumnezeu către noi.
 Dumnezeu a plătit cel mai mare preţ: moartea singurului Său Fiu Isus. Dumnezeu L-a înviat din
morţi, ca noi să putem avea viaţa veşnică.
O dragoste fără frică
În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica. (1. Ioan 4,18)
 Un copil al lui Dumnezeu n-are niciun motiv să-i fie frică.
 Să-L iubeşti pe Dumnezeu întăreşte încrederea şi alungă frica.

Mărturisirea vinei (păcatelor) – recunoaşterea păcatelor şi mărturisirea
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice
nelegiuire. (1. Ioan 1,9)
 Moment personal, în linişte, pentru mărturisire
Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea
celui neprihănit. (Iacov 5,16)
 Moment comun pentru mărturisire

Mulţumirea – îi mulţumim lui Dumnezeu pentru răspunsurile la rugăciune
Gândeşte-te, te rog, la faptul că în acest moment nu este vorba de cereri de rugăciune.
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos, cu privire la
voi. (1. Tesaloniceni 5,18)
 Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru credincioşia Sa faţă de MITI în ultimii 25 de ani.
 Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru un răspuns concret la rugăciune.

Dacă poporul peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea şi se va
abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. (2. Cronici 7,14)

Rugăciunea de cerere – ne rugăm pentru copiii noştri şi şcoli
Pocăinţă
 Te rugăm ca _____ să se pocăiască, să creadă în Domnul Isus Christos şi să fie mântuit.
(Marcu 1,15; Fapte 16,31)
 Te rugăm să-l/-o salvezi pe _____ din puterea întunericului şi să-l/-o pui pe _____ sub domnia Fiului
Tău preaiubit. (Coloseni 1,13)
Să urmeze pe Isus
 Te rugăm ca _____ să Te urmeze cu credincioşie şi cu inima neîmpărţită şi să facă,ceea ce Îţi place.
(Isaia 38,3)
 Te rugăm ca _____ să-L urmeze pe Isus, pentru că _____ Îi cunoaşte vocea. (Ioan 10,4)
Protecţie
 Te rugăm ca Tu să-l păzeşti pe _____ de cel rău. (Ioan 17,15)
 Te rugăm ca Tu să le porunceşti îngerilor Tăi, ca ei să-l/-o păzească pe _____ în toate căile sale.
(Psalmul 91,11)
Cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciunea
 Te rugăm ca Cuvântul lui Christos să locuiască din belşug în _____ . (Coloseni 3,16)
 Te rugăm ca _____ să stăruiască în rugăciune, să vegheze în ea cu mulţumire. (Coloseni 4,2)
Nevoi fizice, spirituale şi sufleteşti
 Te rugăm ca _____ să-Ţi mulţumească, că este o fiinţă minunată. (Psalmul 139,14)
 Te rugămsă-l/-o ajuţi pe _____ să creadă că Tu ai gânduri de pace şi nu de nenorocire pentru el/ea şi
că Tu îi vei da un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29,11)
„Copii pierduţi“
 Te rugăm ca _____ să cunoască Adevărul şi Adevărul îi/o va face liber.
(Ioan 8,32)
 Te rugăm ca să-l/-o scoţi din groapă pe _____ şi din fundul mocirlei şi să-i pui picoarele pe Stâncă. Te
rugăm să-i pui în gură lui/ei _____ o cântare nouă, ca să-L laude pe Dumnezeul lui/ei.
(Psalmul 40,2-3a)
(Ne rugăm ca barierele să fie date la o parte: gândire greşită, imoralitate sexuală, pornografie, relaţii
nesănătoase, depresii, gânduri de sinucidere, autorănire, dereglări de alimentaţie, rebeliune, criminalitate în
bandă, apatie, religii false, minciuni, înşelăciuni, mândrie)
Şcoli









Te chemăm pe Tine, Mântuitorul nostru cel Bun, ca Tu să salvezi pe copii, profesori, angajaţii şcolii şi
persoanele de decizie din sistemul de învăţământ la o viaţă cu Tine. (Romani 2,4b)
Domn suveran, Te rugăm ca Tu să descoperi puterile, făuritorii de rele şi intrigile şi să le împiedici. Te
rugăm să păzeşti şcolile noastre din toate părţile. (Isaia 14,27; Iov 1,10)
Tată al harului, Te rugăm ca toţi cei din şcolile noastre, care-L iubesc pe Isus, să poată să
povestească liber despre El şi să fie sare şi lumină. (Matei 5,13a.14a; Coloseni 4,6)
Dumnezeul nostru drept, Te rugăm din inimă ca toţi cei care vor să aducă prejudicii copiilor noştri –
fizic, psihic, sufleteşte sau spiritual – să fie prinşi şi ca dreptatea să se înfăptuiască.
(Numeri 32,23)
Ava Tată, ne rugăm pentru toate familiile din şcolile noastre, ca Tu să vindeci căsnicii şi familii şi să
tămăduieşti relaţiile dintre părinţi şi copii. (Maleahi 3,24)
Dumnezeule Atotputernic, Te rugăm să salvezi/protejezi şcolile noastre de filosofii false,
seducătoare într-o formă verbală sau scrisă. Te rugăm să Te îngijeşti Tu ca Cuvântul lui Dumnezeu să
fie predat în clase. (Coloseni 2,8)
Păstrule Bun, binecuvântează şi condu pe pastorii de tineret şi pe lucrătorii interconfesionali care se
ocupă de şcolile noastre. (Psalmul 23)
Te rugăm, Doamne al Recoltei, să trimiţi lucrători la secerişul Tău. (Matei 9,37-38)

