
Zile de Post și Rugăciune pentru Slujitori 
24 Aprilie – 01 Mai 2016 

 

 

 

 

Duminică, 24 Aprilie 2016 

 

Tema: Slujitori cu un caracter asemenea Domnului Isus, Text: Zaharia 9:9 

Mulțumim: pentru Domnul Isus și modelul Lui de slujire, pentru toți slujitorii care trăiesc 

urmând modelul Marelui Pastor. 

Cerem: putere de recunoaștere și pocăință deoarece nu întotdeauna ne-am asemănat cu 

Domnul Isus; înțelepciune de a ne asemăna cu Domnul Isus, de a ne lăsa modelați în 

caracter, de a ne însuși atitudinea Domnului Isus, de a fi blânzi și smeriți, de a trăi dependenți 

de, și în plinătatea Duhului Sfânt. 

 

 

 

Luni, 25 Aprilie 2016   

 

Tema: Slujitori cu o credință puternică, Text: Matei 21:18 – 22 

Mulțumim:  
- pentru investiția lui Dumnezeu în noi,  

- pentru posibilitatea de a ne încrede în Domnul Isus,  

- pentru slujitorii care au avut o credință puternică. 

Cerem:  
- întărirea credinței noastre în ciuda încercărilor și a greutăților,  

- har pentru familiile slujitorilor care trec prin lipsuri, încercări și suferințe fizice, 

- putere spirituală pentru a nu ceda în fața ispitelor,  

- dedicare mai mare față de Domnul și față de cei încredințați spre slujire. 

 

 

 

Marți, 26 Aprilie 2016 

 

Tema: Slujitori care își cunosc chemarea în zilele sfârșitului, Text: Matei 24:1 – 35 

Mulțumim:  
- pentru semnele prezentate de Domnul Isus,  

- pentru slujitorii care știu în ce vremuri trăim,  

- pentru Cuvântul lui Dumnezeu care ne ghidează și în aceste vremuri. 

Cerem:  

- curățire de tot ceea ce este firesc,  

- discernământ spiritual pentru toți slujitorii,  

- putere de a predica aceeași cale îngustă,  

- capacitate și putere de a descoperi și birui Hristoșii mincinoși și învățăturile false. 

 

 

 



Miercuri, 27 Aprilie 2016 

 

Tema: Slujitorii împreună cu toată casa lor, Text: Matei 26:1 – 13 

Mulțumim:  
- pentru toate familiile slujitorilor,  

- pentru ajutorul pe care familia îl oferă slujitorilor,  

- pentru soțiile slujitorilor care preiau din multele responsabilități ale familiei. 

Cerem:  

- putere de cercetare și pocăință pentru toți copiii slujitorilor,  

- sfințire și protecție din partea Domnului peste toți cei mântuiți din familiilor 

slujitorilor. 

 

 

 

Joi, 28 Aprilie 2016 

 

Tema: Slujitorii care au certitudini clare, Text: Ioan 14:1 – 14   

Mulțumim:  

- pentru călăuzirea și învățătura clară a Domnului Isus,  

- pentru slujitorii care se țin de învățătura sănătoasă. 

Cerem:  
- putere de a ne ține de Cuvânt,  

- dedicare în a prezenta clar adevărul Sfintelor Scripturi,  

- perseverență în a învăța și pe alții principiile mântuirii și ale vieții spirituale,  

- credincioșie față de lucrarea lui Dumnezeu, 

- speranță că roadele bune vor apărea, chiar dacă nu le vedem imediat. 

 

 

 

Vineri, 29 Aprilie 2016 

 

Tema: Slujitori care să nu cadă în capcanele diavolului, Text: Matei 26:36 – 46  

Mulțumim:  
- pentru exemplul de biruință a Domnului Isus,  

- pentru post și rugăciune prin care suntem biruitori,  

- slujitori care trăiesc în biruință. 

Cerem:  
-   dorință mai mare pentru post și rugăciune,  

- slujitori vigilenți,  

- putere de veghere și biruință,  

- model pentru turmă. 

 

 

 

 

 

 

 



Sâmbătă, 30 Aprilie 2016 

 

Tema: Slujitori care știu să ceară ajutor la vreme potrivită, Text: Evrei 12:1 – 3 

Mulțumim:  
- pentru întreaga lucrare a Domnului Isus,  

- întreaga lucrare la care e chemat slujitorul. 

Cerem:  
- dorință de a rămâne sub autoritate,  

- colaborare și mentorare,  

- să fim biruitori și să ne rugăm pentru biruința și în viața altora. 

 

 

 

Duminică, 01 Mai 2016 

 

Tema: Slujitori care să se lase călăuziți de puterea Învierii, Text: Filipeni 3:8 – 11   

Mulțumim:  
- pentru întregul plan al lui Dumnezeu,  

- pentru învierea Domnului Isus,  

- pentru puterea învierii care este disponibilă fiecăruia din noi. 

Cerem:  
- înțelepciune pentru a ne lăsa umpluți de puterea învierii,  

- această putere să lucreze în viața noastră, a membrilor din familie și în viața 

credincioșilor ce compun bisericile pe care le slujim,  

- Domnul să se folosească de noi în vestirea Evangheliei cu putere. 


