Ziua mondială de post și rugăciune

– 12 Ianuarie 2022

Închinare—Dumnezeu este puterea noastră: cel care este neînfrânt în voință, caracter, plan
sau scop; puterea de a rezista forței
Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție; Domnul este îmbrăcat și încins cu putere, de aceea lumea este
tare și nu se clatină. Psalmul 93:1
Măreția și strălucirea sunt înaintea Feței Lui, tăria și bucuria sunt în locașul Lui. 1 Cronici 16:27
Arată-ne puterea Ta, Dumnezeule, așa cum ai făcut și înainte pentru noi. Psalmul 68:28 (NTR)
În ziua când Te-am chemat, Tu mi-ai răspuns, mi-ai încurajat cu putere sufletul. Psalmul 138:3 (NTR)

Mărturisire
Ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la
venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toți sfinții Săi. 1 Tesaloniceni 3:13

Mulțumire
Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineață, voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu ești un turn de scăpare
pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. Psalmul 59:16

Mijlocire
Copiii noștri
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot
cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca 10:27

Elevi/profesori/angajați credincioși
Căutați pe Domnul și puterea Lui, căutați întotdeauna fața Lui! Psalmul 105:4

Elevi/profesori/angajați necredincioși
Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.
Romani 10:9

Problemele școlii
Familii ale popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinstiți-I tăria! 1 Cr. 16:28 (NTR)
trezire spirituală, conducere după valori biblice și standarde morale înalte, siguranță, altele…

Cereri pentru Mame în rugăciune
Tăria mea, voi cânta spre lauda Ta, căci Dumnezeu este întăritura mea, Dumnezeul Care este îndurător
cu mine! Pot totul în Hristos care mă întărește. Psalmul 59:17, Filipeni 4:13

Binecuvântare
Și însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și
ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie
inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Domnul să vă îndrepte
inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos!
2 Tesaloniceni 2:16-17 and 3:5

