BISERICA PENTICOSTALĂ CEZAREEA REŞIŢA
RUGĂCIUNEA PERSONALĂ

„Dumnezeu este Acela care va
va da un răspuns prielnic ...”.
[Geneza 41 : 16]
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ne rugăm fiecare pentru noi personal şi pentru curăţirea noastră, ca Domnul să ne ierte şi să ne unească
într-un duh şi un cuget curat, pentru a fi una, ca să putem mijloci pentru cererile care ne stau înainte.
ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze şi să întărească misionarii pe care Biserica Cezareea îi
susţine, pentru ca ascultătorii Cuvântului vestit prin ei, să se întoarcă la Domnul : familia Adomnicăi /
Niger, fam. Maghiar / Namibia, fam. Brădean şi fam. Bucur / Uganda, fam. Besoiu / Mongolia, Dumitriţa /
Grecia, fam. Popa / Madagascar, fam. Pater / Namibia, Maria Iordănescu / India, pentru misiunea externă
(A.P.M.E.) şi pentru misiunea internă (A.R.E.A.).
să binecuvânteze Domnul : copiii şi învăţătorii de la Şcoala Duminicală, tinerii din Biserică, (să-i scape de
orice dependenţă), pentru liderii tinerilor.
ne rugăm pentru Biserica Cezareea, pentru toţi membri actuali şi pentru aparţinători.
pentru toţi cei care au fost membri ai Bisericii, chiar dacă au plecat în alte Biserici, sau în alte ţări !
ne rugăm pentru unitatea tuturor creştinilor din Reşiţa.
pentru orfani şi văduve, pentru bătrâni, pentru bolnavi, pentru săraci.
Dumnezeu să trezească Biserica, să o unească şi să reverse Duhul Sfânt ca să fim o Biserică vie. Pentru
vestirea unui Cuvânt de zidire, cu ungerea Divină şi cu autoritate ! Pentru toţi cei de care este nevoie în
Biserică : apostoli, prooroci, evanghelişti, păstori şi învăţători ... Dumnezeu să lucreze !
să binecuvânteze familiile, cu tot ce ştie Dumnezeu că avem nevoie, (pentru duh, suflet şi trup). Să lase
pacea în familii, să întoarcă soţiile, soţii la Domnul, copiii, fraţii, surorile, nepoţii, strănepoţii, cumnaţii,
cumnatele, părinţii, bunicii, (pe toţi cei dragi), vecinii, cunoscuţii, colegii, prietenii ...
ne rugăm inclusiv pentru cei care ni s-au făcut duşmani !
Dumnezeu să îi aducă la EL, (oriunde ar fi), pe toţi cei care au fost aduşi cândva la binecuvântare în
Cezareea, (iar acum sunt plecaţi în lume), să aducă la pocăinţă Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, România şi
pe români, indiferent de locul în care locuiesc !
pentru eliberarea de sub puterea celui rău, pentru dezrobirea celor dependenţi de jocurile de noroc (prin
care sunt ruinate unele familii din oraş) şi pentru eliberarea de orice formă de adicţie.
să ne rugăm Domnului ca să boteze cu Duhul Sfânt pe toţi ce ce-au fost botezaţi în apă ; să dea Darurile
Duhului Sfânt, de care este nevoie.
Să îi binecuvânteze Dumnezeu pe pastori : Florin Ciochină, Dan Hîrtie şi Samuel Izvernar ; prezbiteri :
Costache Murariu, Mircea Jivan şi Samuel Muică ; diaconi : Vasile Dumitru şi Adi Ungureanu. Comitetul,
(să ia hotărâri după Cuvânt) ; pe cei care ÎL laudă pe Domnul cu cântări şi poezii : corul, orchestra, fanfara,
grupurile şi pe toţi cei care fac o slujbă în Biserică.
să binecuvânteze Biserica şi pe cei ce au luat hotărârea de-a avea un timp de rugăciune zilnic şi de a sta în
post şi rugăciune ! Dumnezeu să ne ajute să ne ţinem de acestă hotărâre.
să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca să fie aleşi oameni cu frică de Dumnezeu în : Consiliul local al
municipiului Reşiţa, Consiliul Judeţean Caraş – Severin, precum şi în funcţia de : primar al Reşiţei,
preşedinte al Consiliului judeţean, şi prefect al judeţului.
ne rugăm pentru preşedintele ţării, parlament, pentru toţi cei care lucrează în guvern (precum şi în toate
ministerele), pentru europarlamentari şi pentru presa din ţară.
ne rugăm pentru locuri de muncă bine plătite, în Reşiţa, pentru a nu se mai pleca din ţară, dar şi pentru
întoarcerea acasă a celor plecaţi din ţară.
să lase Dumnezeu pacea în Israel.
Dumnezeu să ne lumineze şi să ne păzească de cel rău, de oamenii răi, de gândurile rele, de tovărăşiile rele,
de orice formă de păcat precum şi de accidente, (de : maşină, apă, foc, gaz, curent etc.) de luarea de decizii
greşite şi de orice formă a răului care ne-ar putea îndepărta de Dumnezeu.
ÎI mulţumim frumos lui Dumnezeu şi ÎL lăudăm pentru că ne ascultă rugăciunile !
„Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă
că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”.
Evrei 11 : 6
30 Ianuarie 2020

