
 

 

Provocarea la acțiune a celor Zece Zile de Rugăciune 
Fiecare poate face ceva pentru grăbirea revenirii lui Isus prin Implicarea Totală a Credincioșilor 
 
”Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi 
primit;  am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit 
pe la Mine” (Matei 25:35, 36).  
 
În cartea Divina Vindecare citim astfel: ”Trebuie să ducem o viață dublă — o viață de cugetare și una de 
acțiune, o viață de rugăciune tainică și una de lucrare plină de zel” (p.512). Este privilegiul nostru să arătăm 
altora iubirea lui Isus. Am primit atât de mult de la Mântuitorul nostru; să nu păstrăm doar pentru noi înșine. 
Haideți să împărtășim și altora iubirea Sa. 
 
Te încurajez pe tine și biserica din care faci parte să cereți lui Dumnezeu în rugăciune să vă arate cum puteți 
ajunge la alții după cele Zece Zile de Rugăciune. Alegeți una sau mai multe activități, alegeți o zi și fiți mâinile 
și picioarele lui Isus. Pe măsură ce lucrați pentru a organiza totul, evitați să lăsați ca aceste aranjamente să 
vă distragă atenția de la rugăciune. ”Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă 
rugăciune în taină, deoarece, pentru a înțelege știința salvării de suflete, este necesară o mare înțelepciune. 
Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. Obțineți de la tronul ceresc pregătirea necesară 
pentru a sluji nevoilor oamenilor” (Rugăciunea, p. 313). 
 
Am pregătit o listă de sugestii despre cum puteți ajuta pe ceilalți. Alegeți ce se potrivește nevoilor oamenilor 
pe care îi veți slujii. Simțiți-vă liberi să faceți ceva care nu este pe listă. 

▪ Pregătește mâncare pentru cineva care a fost bolnav. 
▪ Invită un vecin/coleg la o întâlnire socială. 
▪ Dă mâncare unui om al străzii. 
▪ Donează haine care a-i vrea să îți fie donate ție. 
▪ ”Adoptă” un bătrân. Vizitează această persoană în mod regulat și ajut-o cu treburile casei, 

cumpărături, sau grădinărit. 
▪ Coace pâine și dă una și vecinului tău. 
▪ Dă o mână de ajutor proiectelor din cartier. 
▪ Oferă-te să stai cu un bolnav sau cu o persoană cu dizabilități așa încât persoana care îi îngrijește să 

poată merge la cumpărături. 
▪ Fă cunoștință cu un vecin nou ducându-le ceva copt în casă. Ajutați-i să se simtă bineveniți. 
▪ Cumpără produse alimentare pentru o familie nevoiașă. 
▪ Oferă-te să conduci un studiu biblic. 
▪ Fă o vizită la căminul de bătrâni 
▪ Donează bani ”de mâncare” unui student. 
▪ Colectează haine pentru nevoiași. Ai putea începe o acțiune de umplere a unui dulap cu haine pentru 

nevoiași la biserică. 
▪ Donează vechiul laptop sau telefon. 
▪ Donează o mașină veche. 
▪ Organizează o expoziție de sănătate. 
▪ Trimite o scrisoare unui deținut. 



 

 

▪ Organizează o evanghelizare. 
▪ Sună vecinii să vezi ce mai fac. 
▪ Dăruiește cuiva o carte care crezi că îi place. 
▪ Invită pe cineva să accepte pe Isus. 
▪ Ține un curs de gătit sănătos. 
▪ ”Proiectul 28 de cărți.” În prima săptămână dă o carte. În săptămâna a doua, dă două cărți. În cea 

de a treia donează trei cărți. Continuă până ce ai donat 28 de cărți. 
▪ Du ceva de mâncare unei familii care a pierdut pe cineva drag. 
▪ Vizitează pe cineva la spital pentru a-l încuraja sau a-l ajuta cu ceva. 
▪ Citește unei persoane în vârstă. 
▪ Vizitează un cămin de copii și oferă- te să dai o mână de ajutor. 
▪ Inițiază un grup de croitorie/tricotaje/croșetat în care să faceți haine pentru nevoiași. 
▪ Citește Biblia cu glas tare pentru cineva care nu vede sau nu știe să citească. 
▪ Găzduiește o întâlnire cu tinerii. 
▪ Oferă-te sa faci voluntariat la un adăpost pentru persoane abuzate. 
▪ Donează cărți la un cămin de copii. 
▪ Mergi la un cămin de bătrâni împreună cu copiii de la biserică. Prezentați-le un program. 
▪ Plănuiește și găzduiește o întâlnire a copiilor cu nevoi speciale și familiile lor. 
▪ Organizează o zi de curățenie în cartier. 
▪ Organizează un club de sănătate la biserică. Invită prieteni și vecini. 
▪ Invită pe cineva să urmăriți împreună un DVD cu mesaj spiritual. În timp ce urmăriți, roagă-te ca 

Duhul Sfânt să vorbească acelei persoane. 
▪ Inițiază un proiect personal. 
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