
 

 

Căutând redeșteptarea  

ZIUA 10 –  CĂUTÂND REDEȘTEPTAREA ÎMPREUNĂ  
 

”Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6) 

Ce urmează? Trei pași pentru o repornire spirituală 

Ați dori să experimentați reînnoirea spirituală împreună cu familia Bisericii? Iată un plan sugerat care a dus la trezire 
spirituală și speranță bisericile din Germania, Elveția, Anglia, Tadjikistan și Statele Unite. Redeșteptarea se poate întâmpla 
oriunde, chiar și în țările seculare, când oamenii se predau continuu lui Isus și cer binecuvântarea Duhului Sfânt. 

Rugați-vă pentru modul în care biserica, familia sau grupul de rugăciune pot experimenta o „repornire” spirituală în acest 
an. Faceți un plan, căutați informații de la alții și setați o dată pentru a începe. Veți dori să vă adaptați ideile în funcție de 
cultură, comunitate și nevoile grupului dvs. 

Vrem să împărtășim exemplul unei singure biserici din Decatur, Alabama, SUA: 

1. Un nou început 

Luați câteva săptămâni sau luni să vă rugați în mod deosebit pentru Duhul Sfânt, studiind Scriptura și, eventual, o scurtă 
carte devoțională. 

În pregătirea pentru o serie de evanghelizare, membrii bisericii Decatur au început să se roage împreună la biserică timp 
de 30 de minute în fiecare dimineață de Sabat. Au împărtășit indicii în buletinul bisericii pentru a promova rugăciunea, 
redeșteptarea și lucrarea Duhului Sfânt. De asemenea, au organizat un seminar video despre Duhul Sfânt în două seri de 
Sabat. După seminar, au distribuit cărticică despre redeșteptarea spirituală și au cerut membrilor să o citească în 
următoarele șase săptămâni. (Au ales cartea Pașii către redeșteptare personală. Alte opțiuni includ Calea către Hristos sau 
un ghid de studiu biblic despre redeșteptare.) Mai târziu, în timpul celor Zece Zile de Rugăciune, s-au rugat pentru 
redeșteptare și pentru Duhul Sfânt și au sărbătorit un Sabat de rugăciune și laudă. 

2. Grijă pentru relație 

Începeți rugăciunea de mijlocire pentru cinci persoane cu care nu s-a lucrat, apoi contactați-le și mențineți o prietenie 
în mod sincer și plin de tact. În acest timp, poate doriți să studiați o altă carte despre rugăciune sau redeșteptare. Luați 
în considerare studierea în perechi pentru sprijin și înțelegere mai profundă. 

În timpul acestei a doua faze, membrii bisericii Decatur au început să studieze cartea 40 de Zile: Rugăciuni și devoționale 
de pregătire pentru a doua venire în grupuri de două persoane. Drept urmare, bucuria lor de a le spune altora despre Isus 
a crescut. După cum s-a sugerat în carte, membrii au început, de asemenea, să se roage pentru cinci persoane din viața 
lor. Apoi au luat legătura cu acești cunoscuți sau foști membri ai bisericii și au menținut contactul în timp. Acest lucru a dus 
la botezuri și binecuvântări atât pentru noii membri, cât și pentru cei care se rugaseră pentru ei. 

Gândiți-vă la un lucru: dacă 10 membri ai bisericii se roagă și mențin contactul cu cinci oameni, ar fi 50 de oameni și ar 
crește de acolo. La sfârșitul celor 40 de zile, ați putea invita oamenii pentru care v-ați rugat la un Sabat special pentru 
vizitatori. Apoi, invitați fiecare persoană să se alăture unui grup mic (studiu biblic, gătit sănătos, exerciții fizice, activități 
sociale, orice este adecvat intereselor acestor persoanei). De asemenea, îi puteți invita la viitoarele întâlniri evanghelistice. 
Nu uitați să participați la întâlniri cu prietenii dvs. și să-i ajutați să se simtă bineveniți. 

3. Părtășia 

Fiecare membru poate invita oamenii pentru care s-a rugat să participe la întâlniri de evanghelizare, studii biblice în 
grupuri mici sau la un studiu biblic individual. (Dacă unele dintre contactele dvs. de rugăciune nu sunt pregătite pentru 
studii biblice, invitați-i la un grup mic axat pe un domeniu de interes, cum ar fi exerciții fizice, gătit sănătos, hobby-uri 
sau activități sociale.) 

Când biserica Decatur a organizat o serie de evanghelizare, membrii au experimentat redeșteptare și o relație mai 
profundă cu Isus. Duhul Sfânt a lucrat la inimile oaspeților invitați și 10 oameni și-au predat viața lui Isus prin botez (și încă 
alți cinci mai târziu). Rezultatele sunt o mărturie a puterii rugăciunii! (Experiența din Decatur este adaptată după un raport 
al Elidei Meneses în Southern Tidings.) 



 

 

Ce poate face Biserica Ta? 

Rugați-vă împreună și faceți un plan pentru biserica voastră astăzi. „Tot cerul e în activitate, iar îngerii lui Dumnezeu 
așteaptă să conlucreze cu toți aceia care fac planuri prin care sufletele pentru care Hristos a murit să poată auzi vestea 
cea bună a mântuirii. Îngerii care servesc celor care urmează să fie moștenitori ai mântuirii spun fiecărui sfânt adevărat: „E 
de lucru pentru tine”. „Duceți-vă ... și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia.” (Faptele Apostolilor 5, 20.). ” 
(Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pp. 433). 

Dumnezeu vă trimite în lume cu această făgăduință: „Ceea ce plănuiești nu va reuși nici prin puterea unei armate, nici prin 
putere omenească mai degrabă, Duhul meu îl va realiza! Eu, Domnul Dumnezeu Atotputernic, promit acest lucru ”(Zaharia 
4: 6, tradus din versiunea germană Hoffnung fuer Alle). 

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu 

„Ceea ce plănuiești nu va reuși nici prin puterea unei armate, nici prin putere omenească mai degrabă, Duhul meu îl va 
realiza! Eu, Domnul Dumnezeu Atotputernic, promit acest lucru ”(Zaharia 4: 6, tradus din versiunea germană Hoffnung 
fuer Alle). 
Tată iubit, ne spui că succesul nu vine din efortul omenesc. Te rugăm să ne ierți pentru lipsa de putere a Duhului Sfânt. 
Redșteaptă-ne ca să nu fim călduți ca Laodiceea. Trezește-ne pentru propria noastră mântuire și pentru cea a vecinilor 
noștri. Și Îți mulțumim pentru bucuria veșnică pe care ai promis-o. 

Alte sugestii pentru rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa. 
Călăuzire: Cereți  lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii  locale, regionale și mondiale. 
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultă și răspunde: Luați-vă  timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți  cu laude și cântări.  

Imnuri sugerate  

Seamănă sămânța (#438); Veniți, căci vreau a spune (#386); Glas de slavă (#544); Aș vrea să duc în lume pacea Ta (#910);  


