
Biserica Râul Vieţii Bucureşti Lecţii de celule Pastor Chris Oyakhilome – Cum să te rogi eficient 

 
Lecţia 1 

DEFINIŢIA RUGĂCIUNII  
 
 
Rugăciunea reprezintă o cale de comunicare cu Dumnezeu. Comunicarea are un 

scop, iar scopul determină, de obicei, modalitatea şi detaliile relevante ale comunicării 
eficiente. 

Rugăciunea reprezintă o onoare şi un privilegiu. Prin rugăciune noi participăm la 
părtăşia cu Dumnezeirea şi cu făpturile din aceeaşi clasă cu Dumnezeu. Orice moment de 
rugăciune este o investiţie în veşnicia noastră cu El. Petrecând tot mai mult timp în 
rugăciune, duhul nostru devine un receptor vrednic de încredere al Duhului lui Dumnezeu şi 
al puterii Sale. Astfel, ne putem conecta la vocea, ideile, viziunile, îndemnurile şi direcţiile 
Duhului Sfânt cu mai multă uşurinţă.  

 
Rugăciunea religioasă sau tradiţională are următoarele caracteristici: 1) reprezintă o 

datorie; 2) este lipsită de viaţă, de pasiune; 3) nu produce rezultate; 4) urmează deseori un 
tipar prestabilit, nefiind o formă autentică şi liberă de comunicare cu Dumnezeu; 5) este 
marcată de lipsa cunoaşterii profunde, intime a lui Dumnezeu, deşi Îi este adresată; 6) 
închinătorul practicant al rugăciunii religioase are confuzii şi limitări cu privire la Cuvântul lui 
Dumnezeu şi la Persoana lui Dumnezeu; 7) este marcată de rigiditate şi exclusivism. 
 
 Citiţi Matei 23:14 şi discutaţi despre caracteristicile rugăciunii religioase.  
 

Rugăciunea fierbinte (din inimă, neîncetată) este o expresie a inimii lui Dumnezeu. 
Ea este o marcă a unui „închinător în duh şi în adevăr” (Ioan 4:23).  

 
 Citiţi 1 Tesaloniceni 5:17 şi Iacov 5:16. Ultimul verset în Versiunea Amplificată are 
următoarea formulare: „Rugăciunea fierbinte (din inimă, neîncetată) a celui neprihănit îi pune 
la dispoziţie o putere nemaipomenită (dinamică în acţiune).” Discutaţi despre afirmaţiile de 
mai sus în lumina acestor două pasaje biblice. 
 
 Defineşte rugăciunea în termeni proprii şi explică ce rol ocupă ea în viaţa ta.  

 
Proclamaţie: Mă dedic unei vieţi de rugăciune, deplin conştient că relaţia mea cu Dumnezeu 
se dezvoltă cu cât petrec mai mult timp de calitate în părtăşie cu El.  
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Lecţia 2 
TIPURI DE RUGĂCIUNI 

1. Rugăciunea de credinţă 
 

Romani 1:16-17: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede...; deoarece în ea este descoperită 
neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este 
scris: «Cel neprihănit va trăi prin credinţă.»” 

Pasajul de mai sus reliefează credinţa ca fiind un factor de o importanţă crucială a 
esenţei creştinismului. Prin credinţă am primit mântuirea venită prin Cristos, care ne-a dăruit 
viaţa veşnică (viaţa lui Dumnezeu) în duhul nostru (Ioan 10:10). Umblarea noastră zilnică cu 
Dumnezeu este o umblare a credinţei (Evrei 10:38). 

Există percepţii diferite ale conceptului numit „credinţă.” Oricine poate avea un tip de 
„credinţă”. Ceea ce te distinge pe tine în calitate de copil al lui Dumnezeu în abordarea 
acestui concept sunt „faptele credinţei.”  
 
 Citiţi Iacov 2:19-20 şi Marcu 11:22. În Traducerea Literală Bibliei (LITV), afirmaţia 
Domnului Isus din Marcu 11:22 este redată astfel: „Aveţi credinţa lui Dumnezeu. Elaboraţi 
conceptul de „credinţă adevărată.” Elaboraţi conceptul de „credinţă greşită.”  
 
Rugăciunea credinţei constă în a specifica o cerere înaintea lui Dumnezeu şi, apoi, în a te 
adresa circumstanţelor pentru a le determina să se conformeze dorinţelor tale, după 
standardele stabilite în Biblie, fără a avea îndoieli în inima ta. 

Dumnezeu doreşte dezvoltarea unei atitudini de credinţă în duhul nostru. Apoi, El 
doreşte ca exersarea perseverentă a acestei atitudini la nivel personal, familial şi comunitar 
să ducă la o cultură a credinţei.  

Credinţa adevărată acţionează şi ia în stăpânire. Soluţia pentru pesimismul, 
negativismul, aşteptările rele, îndoielile de tot felul, credinţa greşită, nefericirea şi toate 
caracteristicile lumii este cultura credinţei adevărate.  
 
 Citiţi Marcu 11:23-24 şi Ioan 16:33. Discutaţi cum percepeţi aceste pasaje. 
 
 Citiţi Evrei 11:1. În Versiunea Amplificată, versetul are următoarea formulare: „Acum, 
credinţa este asigurarea (confirmarea, titlul de proprietate al lucrurilor sperate, dovada 
lucrurilor care nu se văd şi convingerea cu privire la realitatea lor – credinţa percepe ca fiind 
real lucrul care nu este descoperit simţurilor.” Identificaţi caracteristicile credinţei din Evrei 
11:1.  
 
Proclamaţie: Aleg să părăsesc credinţa sufletească fluctuantă, influenţată de circumstanţe, 
de părerile oamenilor şi de percepţiile mele senzoriale şi aleg să păşesc în „credinţa lui 
Dumnezeu” care este certificatul meu de proprietate al lucrurilor cerute în rugăciune în 
Numele lui Isus, amin! 
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Lecţia 3 
PRINCIPII ALE RUGĂCIUNII DE CREDINŢĂ 

 
1) TREBUIE SPECIFICATĂ NEVOIA/DORINŢA 

Specificarea nevoii/dorinţei este crucială în practicarea rugăciunii de credinţă. În 
comunicarea ta cu Dumnezeu nu poţi fi vag. 
Marcu 11:23: „Adevărat vă spun că, dacă va zic cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi 
aruncă-te în mare” şi, dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va 
avea lucrul cerut.” 

Nu trebuie să tot descrii muntele în rugăciunile tale sau în discuţiile tale cu oamenii, 
nici să Îi tot spui lui Dumnezeu să facă ceva cu privire la el; ci tu adresează-te cu credinţă 
muntelui şi porunceşte-i ce să facă. Poţi acţiona pe baza Cuvântului lui Dumnezeu cu 
simplitate şi credinţă, aşteptându-te întotdeauna la rezultate.  

 
 Identifică o nevoie/dorinţă şi specific-o înaintea Domnului. 

 
2) PRIVEŞTE LUMEA VIZIBILĂ CU OCHII UNUI PROFET CARE VEDE LUCRURILE 
NEVĂZUTE 

Trebuie să îţi vizualizezi nevoia sau dorinţa împlinită, după ce ai adus-o numind-o în 
mod specific înaintea lui Dumnezeu. Nu poţi intra în posesia a ceea ce nu vezi deja înfăptuit. 
A vizualiza nevoia/dorinţa împlinită reprezintă un nivel mai înalt de credinţă numit şi „ochii 
credinţei,” nivel la care ajungi prin înflăcărarea perseverentă a credinţei tale. 

Hrănirea zilnică a duhului tău cu Cuvânt (Psalm 119:162), practicarea cu 
consecvenţă a rugăciunii în alte limbi (1 Corinteni 14:4), părtăşia corporativă (Psalm 133) şi 
lauda (Psalm 149:6) stârnesc credinţa în duhul tău, abilitând duhul tău să acceseze noi 
niveluri de credinţă.  

 
 Citiţi fiecare pasaj menţionat în paragraful de mai sus şi discutaţi despre 

atitudinea/practica descrisă de fiecare.  
 
„A vedea ceea ce este nevăzut” nu este echivalent cu „a fi optimist,” ci înseamnă a vedea 
aşa cum vede Dumnezeu şi a vorbi despre realitatea fizică care nu există ca şi când ar fi 
existat. 

2 Corinteni 4:19: „Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se 
văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.” 

Când practica spirituală a vizualizării prin credinţă a lucrurilor cerute în rugăciune este 
statornicită în duhul nostru, ne-am dezvoltat „o umblare prin credinţă”: „pentru că umblăm 
prin credinţă, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7). 
 
 Citiţi Romani 4:17. Aplicând acest verset, rugaţi-vă rugăciunea de credinţă cu privire 

la nevoia/dorinţa specificată la primul punct al acestei lecţii.  
 
Proclamaţie: Aleg să fiu un om al credinţei care „vede lucrurile care nu se văd” şi „cheamă 
lucrurile care nu se văd ca şi cum ar fi.” Mă dedic dezvoltării „umblării prin credinţă, nu prin 
vedere,” celebrând zilnic Cuvântul Tău, practicând vorbirea în alte limbi, dezvoltându-mi 
părtăşia cu cei ce Te caută din toată inima şi închinându-mă cu cântări de laudă.  
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Lecţia 4. PRINCIPII ALE RUGĂCIUNII DE CREDINŢĂ (Continuare) 

3) FOLOSEŞTE-ŢI DOVADA. Evrei 11:1 (Versiunea Amplificată): „Acum, credinţa este 
asigurarea (confirmarea, titlul de proprietate al lucrurilor sperate, dovada lucrurilor care nu se 
văd şi convingerea cu privire la realitatea lor – credinţa percepe ca fiind real lucrul care nu este 
descoperit percepţiilor senzoriale.” Când doreşti să efectuezi schimbări prin rugăciunea de 
credinţă, trebuie să veghezi pentru a recunoaşte dovada pe care Duhul Sfânt doreşte să o 
conştientizezi. Uneori, există o notă de victorie în omul tău lăuntric, sau din duhul tău 
izbucneşte o cântare de laudă, sau eşti inundat de o bucurie cerească; uneori primeşti în 
duhul tău un cuvânt profetic sau altcineva are pentru tine un cuvânt profetic. Nu ignora aceste 
manifestări, pentru că ele pot reprezenta dovada victoriei tale. Poate te-ai rugat să fii vindecat 
de o anumită boală; trebuie să cauţi dovada vindecării tale. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi 
află ce a spus El despre situaţia respectivă. Când ai descoperit în Cuvânt dovada, foloseşte-o. 

 Citiţi 1 Petru 2:24. Descoperiţi dovada vindecării şi revendicaţi printr-o 
rugăciune de credinţă vindecarea de o boală/neputinţă specificată în Numele lui Isus. 
4. NU TE ÎNDOI DUPĂ CE TE-AI RUGAT. Îndoiala face ca cererea adresată în rugăciunea de 
credinţă să fie repetată la nesfârşit de teama că Dumnezeu nu a ascultat rugăciunea de prima 
dată. În Rugăciunea de credinţă trebuie să crezi că primeşti lucrul cerut în momentul 
rugăciunii. Faptul că te rogi în mod repetat cerând acelaşi lucru implică faptul că s-a instalat 
îndoiala pe undeva în inima ta. Pentru că, de fiecare dată când repeţi rugăciunea, tu anulezi 
rugăciunea anterioară. Este ca şi cum un fermier face însămânţări într-o anumită zi, iar în ziua 
următoare smulge ceea ce a semănat cu o zi înainte. Oricât de mult şi-ar dori secerişul, acesta 
nu va fi posibil. Duhul tău („adevărata ta persoană”) a fost programat de Dumnezeu să 
răspundă la Cuvântul lui Dumnezeu. Romani 10:10 afirmă: „Căci prin credinţa din inimă se 
capătă neprihănirea...” Cuvântul „inimă” folosit aici se referă la „duhul uman.” Cuvântul lui 
Dumnezeu în duhul uman statorniceşte credinţa.  
 Citiţi Marcu 11:24. Identificaţi o nevoie/dorinţă specifică şi practicaţi rugăciunea de 

credinţă specificând cererea şi primirea în Numele lui Isus.  
Abordarea îndoielilor de la nivelul minţii 
Mintea umană poate pune la îndoială convingerile duhului uman.  
 Citiţi 2 Corinteni 10:3-5. Definiţi termenul „întărituri.” Identificaţi proveninţa lor: mediul 
care a favorizat formarea lor. „Întăriturile” sunt argumente, teorii, idei, convingeri, într-un cuvânt 
forme de cunoaştere care militează împotriva Cuvântului lui Dumnezeu în inima oamenilor, 
creând îndoieli şi confuzie în mintea lor. Biblia spune că noi putem „să răsturnăm,” să 
distrugem aceste întărituri folosind armele de război spiritual: rostirea Cuvântului scris al lui 
Dumnezeu şi a proclamaţiilor de credinţă, precum şi practicarea rugăciunii în alte limbi.  
 Identifică o concepţie greşită care te-a împiedicat să intri în posesia unor elemente ale 

moştenirii tale în Cristos.  
Abordarea îndoielilor din duhul tău. A te îndoi în duhul tău înseamnă a fi nestatornic, nehotărât, 
influenţabil; înseamnă a renunţa cu uşurinţă la o convingere. Citiţi Iacov 1:6-8. A te îndoi mai 
înseamnă şi a te clătina cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Romani 4:20-21 versiunea King 
James spune: „Avraam nu s-a clătinat cu privire la promisiunea lui Dumnezeu prin necredinţă, ci 
a fost tare în credinţă, dându-I slavă lui Dumnezeu. Şi fiind deplin încredinţat că El are puterea 
să înfăptuiască ceea ce a promis.” Credinţa tare, puternică, este antidotul pentru îndoiala din 
inimă. În momente de îndoială, întăreşte-ţi credinţa. Credinţa se întăreşte pe măsură ce o pui în 
acţiune. Credinţa slabă indică îndoială în inimă şi este rezultatul lipsei de exerciţiu a credinţei. 
Remediul pentru credinţa slabă este acţionarea pe baza Cuvântului lui Dumnezeu! 
 Identifică o îndoială în duhul tău şi numeşte-o. Identifică un verset din Scriptură pe 

care să îl revendici şi pe baza căruia să acţionezi în această săptămână pentru 
fortificarea credinţei şi eliminarea îndoielii specificate.  

Proclamaţie: Cursul vieţii mele nu este dictat de îndoială, ci de Cuvântul lui Dumnezeu pe 
baza căruia acţionez în fiecare zi, fiind conştient că prin aceasta credinţa mea se întăreşte, 
fac isprăvi mari cu El şi Îi sunt tot mai plăcut.  
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Lecţia 5 
5) CEEA CE MĂRTURISEŞTI ESTE CEEA CE PRIMEŞTI 

Menţinerea proclamaţiei de credinţei este o altă condiţie necesară a rugăciunii de 
credinţă. „Proclamaţia” în Noul Testament provine din cuvântul grecesc „homologia,” care în 
mod literal înseamnă „a rosti acelaşi lucru în învoire cu altcineva.” Astfel, tu eşti de acord cu 
Cuvântul şi rosteşti ceea ce Cuvântul afirmă cu privire la tine şi la situaţia ta.  
 Citiţi Romani 10:10. Identificaţi mărturisirea cu gura/proclamaţia din acest verset şi 
specificaţi ce aduce ea. Definiţi termenul „mântuire.”  

Cuvintele sunt puternice; sunt vehiculele gândurilor. Ele au influenţă asupra trupului 
tău, asupra circumstanţelor şi asupra întregii tale vieţi. Afirmaţiile tale în calitate de copil al lui 
Dumnezeu nu sunt simple cuvinte; ele sunt adevăruri inspirate, bazate pe Cuvântul veşnic al 
lui Dumnezeu.  

 
CUNOAŞTE-ŢI ŞI ASUMĂ-ŢI RESPONSABILITATEA CARE ÎŢI REVINE 

Dumnezeu nu îţi spune niciodată să faci un lucru dacă nu ţi-a dat mai întâi abilitatea 
de a-l înfăptui.  

Când rostim cereri în rugăciunea de credinţă, este vital să cunoaştem rolul pe care 
trebuie să ni-l asumăm. Deseori, Dumnezeu ne poate cere un act de ascultare.  
 Citiţi şi discutaţi despre afirmaţia făcută de gura lui Dumnezeu în Iosua 6:2 (versiunea 
Fidela). Cum era Ierihonul în momentul afirmaţiei? 
 Citiţi Iosua 6:3-5. Care a fost strategia pe care Iosua trebuia să o urmeze? Duhul 

Sfânt este Strategul Extraordinar, Desăvârşit.  
Mulţi creştini au primit promisiuni din partea lui Dumnezeu care nu s-au împlinit 

pentru că nu au înţeles ce act de ascultare le cerea Duhul Sfânt. Rugăciunea de credinţă nu 
este un tonomat în care introduci fisa şi primeşti instant produsul dorit. Proclamă cu 
încredere Cuvântul lui Dumnezeu în situaţia ta, dezvoltă părtăşia ta cu Duhul Sfânt şi 
urmează strategiile pe care El ţi le descoperă.  
 

CUM SĂ AUZI CE ÎŢI SPUNE DUMNEZEU 
„Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea (părtăşia) 

Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin” (2 Corinteni 13:14). 
Cuvântul „împărtăşire,” respectiv „părtăşie” se referă la un parteneriat, la o 

comuniune cu Duhul Sfânt. Înseamnă a vorbi cu Duhul Sfânt şi a-L auzi cum îţi vorbeşte. Nu 
este suficient să ai o viziune sau să proclami ceea ce doreşti, trebuie să cunoşti paşii potriviţi 
ce trebuie urmaţi pentru ca acea viziune să devină realitate.  
 Citiţi Efeseni 1:16-17. Specificaţi fiecare câte o nevoie, apoi rugaţi-vă ca Domnul să 

vă arate care sunt acţiunile pe care trebuie să le întreprindeţi pentru ca să vă puteţi 
bucura de beneficiile moştenirii divine.  

Ilustraţie: Pastorul Bill Johnson a mărturisit că în primii 30 de ani de căsnicie, deşi împingea 
mereu împreună cu soţia lui limitele dărniciei lor, nevoile lor erau anevoios acoperite. Duhul 
Sfânt i-a arătat următoarea strategie pentru accesarea bunăstării; în biserica pe care o 
păstorea erau doi oameni, soţ-soţie, care orice ar fi atins, înflorea. Duhul Sfânt l-a îndemnat 
să recunoască şi să onoreze acest dar de peste viaţă lor şi, apoi, să solicite rugăciune ca 
harul de peste viaţa lor să se manifeste şi în viaţa familiei lui Bill Johnson. Din acel moment, 
bunăstarea a devenit o marcă a familiei pastorului Bill. El a formulat, după aceea, următorul 
principiu al Împărăţiei: „Când onorezi o persoană capeţi acces la harul care este peste viaţa 
sa.” 
 
Proclamaţie: Aleg să rostesc cu consecvenţă Cuvântul lui Dumnezeu care este duh şi viaţă 
în situaţia mea; aleg să îmi dezvolt părtăşia cu Duhul Sfânt, pentru a auzi care sunt 
strategiile pe care trebuie să le urmez pentru ca cererea mea să devină realitate, în Numele 
lui Isus, amin! 
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Lecţia 6 
RUGĂCIUNEA DE CERERE 

Cererea scrisă este un act oficial care solicită anumite lucruri. Semnatarul 
formulează cererea conform legislaţiei în vigoare într-un mod cât mai convingător. Cererea 
mai este definită şi ca un tratat solemn, o solicitare sau un apel fierbinte si plin de smerenie 
pentru ceva sau adresat cuiva.  

Rugăciunea de cerere este caracterizată de seriozitate şi intensitate.  
 Citiţi 1 Timotei 2:1. Căror lucruri este îndemnat Timotei să le acorde prioritate? Pentru 

cine este îndemnat să se roage? Care sunt beneficiile practicării unor astfel de 
rugăciuni?  

Roagă-te conform voii lui Dumnezeu 
„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Şi 
dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim ca suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am 

cerut”  (1 Ioan 5:14-15). 
Rugăciunea în conformitate cu voia lui Dumnezeu este ingredientul cheie pentru a 

avea succes în rugăciunea de cerere.  
 Citiţi Romani 12:2. Cum poţi cunoaşte voia lui Dumnezeu? 
 Citiţi Ioan 16:23-24, 26. După cunoaşterea voii lui Dumnezeu accentul se pune pe 
modul în care Îi ceri Tatălui în conformitate cu voia Lui.  
Isus introduce în acest verset modul nou, acceptabil de a aduce cereri înaintea lui 
Dumnezeu. Atunci când aduci cereri înaintea Tatălui în Numele lui Isus, este ca şi cum Isus 
Însuşi aduce acele cereri.  

Rugăciunea fierbinte, din toată inima şi susţinută 
„Rugăciunea fierbinte (din inima, susţinută) a unui om neprihănit pune la dispoziţie o putere 

nemaipomenită (dinamică în modul ei de acţiune) (Iacov 5:16b, Versiunea Amplificată). 
O rugăciune fierbinte este specifică în scopul ei, plină de râvnă şi înflăcărată şi 

marcată de un sentiment de convingere. Această rugăciune îţi atinge inima şi îţi cuprinde 
sentimentele. Această rugăciune este adusă într-o manieră susţinută, cu toată seriozitatea. 
O asemenea rugăciune funcţionează ca o dinamită.  
 

Rugăciunea de cerere a lui Ilie 
Iacov 5:17: „Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu 
plouă şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.” 
Ilie s-a confruntat cu acelaşi tip de presiuni cu care ne confruntăm noi astăzi şi a avut 
sentimente şi o constituţie fizică asemănătoare cu a noastră.  
În spatele proclamaţiilor pline de credinţă ale prorocului Ilie în fată împăratului păgân, Ahab, 
se afla o viaţă intensă de rugăciune. 
Înainte ca Dumnezeu să audă un om vorbind în public, El trebuie să îl audă mai întâi în 
ascuns. Înainte de o declaraţie publică de credinţă, trebuie să existe o viaţă ascunsă, intimă 
cu Dumnezeu.  
 Citiţi 1 Împăraţi 18:1 şi 1 Împăraţi 18:41-45. Cum s-a rugat Ilie pentru împlinirea 
făgăduinţei lui Dumnezeu cu privire la ploaie? 

Multe bătălii sunt pierdute pentru că ne oprim prea devreme din rugăciune. Uneori 
aşteptăm ca presiunile să atingă cote înalte şi abia apoi începem să ne rugăm. Atunci 
lansăm SOS-uri, ne rugăm rapid şi aşteptăm răspunsuri rapide. Trebuie să continuăm până 
când apar schimbări.  

Rugăciunea de cerere este necesară când situaţia ţi-a scăpat de sub control – au 
intervenit circumstanţe dictate sau influenţate de forţe care te depăşesc. Perseverează în 
rugăciune până intervin schimbări. 
 

Proclamaţie: Aleg să mă dedic rugăciunii făcând din ea o prioritate în viaţa mea, după cum 
mă îndeamnă Domnul în 1 Timotei 2:1. Aleg să perseverez în rugăciunea de cerere până 
când schimbările Împărăţiei lui Dumnezeu sunt statornicite. În Numele lui Isus, amin! 

- 6 -  



Biserica Râul Vieţii Bucureşti Lecţii de celule Pastor Chris Oyakhilome – Cum să te rogi eficient 

Lecţia 7 
Rugăciunea de cerere (2) 

 
„Adu-Mi aminte să pledăm împreună, vorbeşte, ca să poţi fi declarat drept” (Isaia 43:26, 

versiunea Fidela). 
Textul anterior reprezintă o invitaţie din partea lui Dumnezeu ca tu, în rugăciune, să îţi 

aduci dovezile şi argumentaţiile biblice într-o pledoarie pentru cazul tău. Tu trebuie să fii 
capabil să prezinţi afirmaţiile, promisiunile şi proclamaţiile pe care Domnul le-a făcut cu 
privire la situaţia ta.  

„Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate 
nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor 
noastre” (Osea 14:2).  

Dumnezeu doreşte ca tu să vii înaintea Lui aducându-I aminte de Cuvântul Său.  

 

Citiţi Fapte 4:23-31. Acesta este un exemplu de rugăciune de cerere; identificaţi 
elementele caracteristice. 

 

Trebuie să îţi pledezi cazul înaintea Domnului cu dovezi clare, bazate pe Cuvântul lui 
Dumnezeu. A practica un asemenea mod de rugăciune înseamnă a rămâne ferm pe poziţia 
Cuvântului tare, imuabil al lui Dumnezeu. Când înţelegi perspectiva lui Dumnezeu cu privire 
la rugăciune, această revelaţie devine încrederea ta şi autoritatea pe baza căreia îţi prezinţi 
cererile înaintea Lui. 

 Citiţi 1 Samuel 1:9-19. Rugăciunea Anei reprezintă un alt exemplu de rugăciune de cerere. 
Ana I-a adus Domnului dovezi puternice în baza cărora rugăciunea ei de a naşte un fiu 
avea să fie ascultată. Identificaţi elementele caracteristice ale rugăciunii de cerere a Anei. 
Când rosteşti rugăciunea de cerere, pledează-ţi cazul în mod convingător şi nu te opri 

decât atunci când primeşti în duhul tău încredinţarea victoriei.  

 

Transformă camera ta de rugăciune într-o Sală sfântă de Judecată 
Rugăciunea de cerere se mai caracterizează prin tenacitate şi obiective puternice. 

Rugându-te îţi dezvolţi hotărârea de a primi un rezultat favorabil. Dacă nu primeşti în duhul 
tău confirmarea victoriei, rezultatul primit este „Caz suspendat”. Atunci te întorci la rugăciune 
la fel cum ai face apel la o instanţă superioară pentru a rejudeca un proces soldat cu o 
decizie judecătorească defavorabilă. Astfel, odăiţa ta de rugăciune devine o sală de judecată 
în care tu îţi pledezi cazul. Când primeşti în duhul tău confirmarea că ai primit ceea ce ai 
cerut, nimic din aceasta lume nu ţi-l mai poate lua.  

 

Udă cuvântul profetic cu rugăciune 
Citiţi 1 Împăraţi 18:41-46. Ilie nu s-a mulţumit doar cu cuvântul profetic. El s-a urcat pe 

Muntele Carmel. Descrieţi în cuvinte proprii modul în care s-a rugat Ilie. 

 

Foloseşte cuvântul profetic primit ca pe un motiv de a continua rugăciunea. Nu te opri 
după ce l-ai primit. Nu este suficient doar să auzi „vuiet de ploaie”. Dacă te opreşti din 
rugăciune înainte de vreme, inhibi puterea de naştere a răspunsului aşteptat.  

Citiţi 1 Împăraţi 18:43. Rugăciunea de cerere susţinută dă naştere unei ungeri puternice. 
Cele şapte trimiteri ale slujitorului erau făcute la intervale îmbibate de rugăciune intensă. 
Procesul se poate să fi durat ore întregi, sau chiar zile. Când te rogi cum s-a rugat Ilie, 
ungerea Duhului lui Dumnezeu vine cu putere peste tine, iar tu poţi efectua schimbări. Prin 
practicarea rugăciunii de cerere sfera ta de influenţă se măreşte. Duhul tău devine ca un 
incubator divin pentru cauzele aduse în rugăciune, 

 

Proclamaţie: Decid să fac din odăiţa mea de rugăciune acea sala de judecată în care îmi 
pledez cazul  înaintea Domnului pe baza Cuvântului Său cu privire la situaţia mea. Aleg să 
mă dedic rugăciunii de cerere şi să nu mă opresc decât atunci când în duhul meu se 
instalează încredinţarea victoriei adusă de Duhul Sfânt. Aleg să fac din rugăciunea în odăiţă 
prioritatea fiecărei zile în Numele lui Isus! Amin! 

- 7 -  



Biserica Râul Vieţii Bucureşti Lecţii de celule Pastor Chris Oyakhilome – Cum să te rogi eficient 

Lecţia 8. Rugăciunea în Duhul Sfânt 

Matei 16:17: „Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor 
scoate draci; vor vorbi în limbi noi.” 

Rugăciunea cu duhul sau rugăciunea în Duhul Sfânt este rugăciunea în alte limbi. Ea 
reprezintă un exerciţiu spiritual cu beneficii bogate.  

1. Rugăciunea în alte limbi împrospătează şi revigorează. 
Isaia 28:11-12: „Ei bine! Prin nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină va 

vorbi poporului acestuia, Domnul. El îi zicea: „Iată odihna; lăsaţi-l pe cel ostenit să se 
odihnească; iată locul de odihnă!”  

Această profeţie se referea la vorbirea în alte limbi şi sublinia un beneficiu al practicării ei: 
odihna. 1 Corinteni 14:4: „Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi...” Practicând 
acest tip de rugăciune, te încarci cu putere, cu pasiune pentru Domnul şi pentru  înaintarea 
Împărăţiei Sale, te zideşti, te împrospătezi, îţi înfrumuseţezi duhul, iar Duhul Sfânt îţi face o 
revizie generală şi o infuzie de inspiraţie şi de motivaţie cu privire la lucrurile Împărăţiei. 
Când te rogi fierbinte în alte limbi, focul Duhului Sfânt arde în duhul tău pentru slava lui 
Dumnezeu şi păşeşti în trezire spirituală. 
 Identificaţi un domeniu în aveţi nevoie de odihnă sau de înviorare. Practicaţi 

rugăciunea în alte limbi peste domeniul respectiv. 
2. Rugăciunea în alte limbi aduce călăuzirea Duhului Sfânt. 
Romani 8:14: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” 
Copiii lui Dumnezeu nu ar trebui să bâjbâie în întuneric sau să fie surprinşi ori presaţi de  

situaţii neplăcute, în care să nu ştie ce să facă. Rugăciunea în alte limbi este momentul 
oportun în care primim călăuzirea şi direcţia Duhului Sfânt pentru viaţa noastră.  
  Citiţi şi interpretaţi Ioan 16:13. 
Când petreci timp vorbind în alte limbi, ochii înţelegerii tale spirituale sunt iluminaţi şi devii 

mult mai receptiv la lucrarea Duhului Sfânt.  
3. Rugăciunea în alte limbi aduce descoperirea voii lui Dumnezeu. Când te rogi în alte 

limbi, Duhul Sfânt aduce în duhul tău cunoaşterea voii lui Dumnezeu în chestiuni importante 
pentru tine. Rugăciunea în alte limbi lucrează la şlefuirea circumstanţelor pentru care te rogi, 
aducându-le în conformitate cu planurile şi scopurile lui Dumnezeu, iar tu accesezi 
schimbarea. 
 Numiţi înaintea Domnului situaţii care par imposibile şi, apoi, rugaţi-va peste ele în 

alte limbi.  
Duhul Sfânt naşte în duhul tău idei, soluţii şi strategii dumnezeieşti prin vorbirea în alte limbi.  

 

Intră în curgerea Duhului Sfânt şi menţine-ţi lumina strălucitoare  
Citiţi Fapte 1:8. Cuvântul „putere” folosit aici provine din traducerea termenului grecesc 

„dunamis” folosit în original, care se referă la o putere care se poate reproduce. „Dinamul”, 
care reprezintă dispozitivul mecanic de producere a puterii electrice, provine din acest 
termen grecesc. Prin rugăciunea în alte limbi te umpli de Duhul Sfânt şi menţii lumina sau 
strălucirea Lui. Pe măsură ce te rogi în alte limbi, slava Lui coboară şi rămâne peste tine.  

Citiţi Fapte 4:31. Discutaţi ce înseamnă expresia „plin de Duhul Sfânt”.  
Dacă te confrunţi cu împotrivire, răzvrătire şi vrăjmăşie din partea oamenilor, rămâi în 

curgerea Duhului Sfânt şi păstrează-ţi lumina plină de strălucire prin practicarea vorbirii în 
alte limbi. Apăsarea va fi ridicată de peste tine şi vei fi inundat de bucuria Duhului Sfânt.  

Apostolul Pavel şi apostolul Ioan au fost susţinuţi în mod divin în lucrarea lor prin 
practicarea vorbirii în alte limbi.  

Citiţi şi vorbiţi despre 1 Corinteni 14:18 şi Apocalipsa 1:10.  
Proclamaţie: Mă rog cu duhul şi vorbesc taine cu Dumnezeu, efectuând schimbări şi 

elaborând strategii divine, zidindu-mă, primind odihna Sa şi cunoscând voia Sa, în Numele 
lui Isus. Amin. 
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Lecţia 9 
Rugăciunea de învoire 

 
Matei 18:19: „...dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le 

va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.” 
 
Un alt mijloc de efectuare a schimbărilor dumnezeieşti pe pământ este rugăciunea de 

învoire. 
 
Matei 16:19: „Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în 

ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 
Cuvântul „cheie” în Scriptură înseamnă autoritate, favoare, legi şi principii. Când „legi” 

ceva pe pământ înseamnă că decretul tău este susţinut de Dumnezeu în ceruri. Traducerea 
Good News (Vestea Bună, n.tr.) oferă următoarea formă a versetului de mai sus: „...ce 
interzici pe pământ va fi interzis în ceruri, iar ce permiţi pe pământ va fi permis în ceruri.”  

 
Condiţii necesare pentru rugăciunea de învoire (conform cu Matei 18:19): 
1. Participanţii trebuie să fie pe pământ 
2. Trebuie să fie măcar doi participanţi. 
3. Trebuie să se învoiască.  
4. Ei trebuie să formuleze o cerere bine definită. 
 Citiţi Numeri 23:19. Discutaţi despre promisiunea lui Dumnezeu de a susţine ceea ce 

decretăm noi prin Duhul Sfânt pe pământ. 
 

Un exemplu biblic de rugăciune de învoire 
 Citiţi Fapte 12:1-19. Care a fost cererea specifică a acestei rugăciuni în învoire, care 

au fost participanţii? Ce rezultate supranaturale a avut rugăciunea?  
 

Rugăciunea de învoire are drept scop general emiterea şi stabilirea unui decret cu 
autoritate. Participanţii nu cerşesc în mod repetitiv de la Dumnezeu împlinirea cererii lor. 
Acesta este un mod biblic în care Biserica desfăşoară lucrarea Evangheliei, implementând 
voia lui Dumnezeu pe pământ. Noi ne unim, ne învoim şi decretăm ce schimbări trebuie 
efectuate, pe baza cunoaşterii voii Tatălui.  

 
 Citiţi Matei 18:19. Discutaţi ce înseamnă „un lucru oarecare”? 

Formulaţi cereri specifice şi practicaţi la nivel de celulă rugăciunea de învoire, în Numele 
Domnului Isus. 

 
Proclamaţie: Mă unesc (conform  cu Matei 18:19) şi mă învoiesc (conform cu Amos 3:3) 

în Numele Domnului Isus (conform cu Ioan 16:23-24) cu fraţii mei/surorile mele  decretând 
schimbările ....... conform voii Tale desăvârşite. Îţi mulţumesc pentru puterea DUNAMIS – 
puterea de a efectua schimbări divine – pe care tu ai aşezat-o în duhul meu. Eu sunt un 
agent de schimbare al Împărăţiei Tale şi aleg să rămân în unitate şi în învoire cu fraţii 
mei/surorile mele pentru a vedea voia Ta desăvârşită stabilită pe pământ, în Numele lui Isus. 
Amin. 
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Lecţia 10. Rugăciunea de mijlocire 

Duhul Sfânt Îşi desfăşoară lucrarea de mijlocire prin credincioşii Săi. Prin rugăciunea de 
mijlocire Dumnezeu ne oferă oportunitatea, abilitatea si inspiraţia pentru a avea impact în mediul 
nostru de influenţă. El ne-a aşezat pe pământ în aceste vremuri extraordinare cu scopul de a 
schimba vieţi. Recunoaşte responsabilitatea ta preoţească de a mijloci pentru alţii; este 
întotdeauna o binecuvântare  să funcţionezi în această poziţie. Prin rugăciune, luăm autoritate 
asupra forţelor satanice care caută să influenţeze guverne şi naţiuni în scopuri malefice. 
Circumstanţele se îndreaptă în favoarea planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu pentru poporul Său. 
 Citiţi şi discutaţi Judecători 5:20.  

Condiţii pentru rugăciunea de mijlocire: 
1. Mijlocirea este întotdeauna pentru alţii. 
2. Poţi continua să te rogi pentru motivul specificat până când schimbarea este implementată. 
Rugăciunea de mijlocire este o lucrare pe care o faci în beneficiul altora şi necesită 

perseverenţă. Fii dispus să continui să te rogi până când în duhul tău apare o confirmare de 
victorie produsă de Duhul Sfânt.  

Mijlocirea este o responsabilitate divină 
Chemarea ta în calitate de copil al lui Dumnezeu este de a mijloci pentru alţii. Multe lucruri 

se schimbă în viaţa oamenilor dacă te rogi pentru ei conform voii lui Dumnezeu.  
Caracteristici ale rugăciunii: 

1. Rugăciunea este un privilegiu, o oportunitate grozavă de a ne menţine relaţia cu Dumnezeu.  
2. Rugăciunea este o responsabilitate divină încredinţată de Dumnezeu (1 Timotei 2:1).  
3. Rugăciunea este o disciplină. Roagă-te şi când nu simţi să te rogi. Stârneşte-ţi singur 

pasiunea de a te ruga. Citiţi 1 Samuel 12:23. Discutaţi despre acest verset. 
Lupta în rugăciune 

Coloseni 4:12: „Epafra, care este dintre ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Cristos, 
totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, 
să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.” Textul descrie o rugăciune care nu era uşoară, nici 
superficială. Pavel, sub ungerea Duhului Sfânt, vorbea despre agonia în rugăciune. Este o 
luptă cu firea ta şi o luptă spirituală. Trebuie să te disciplinezi ca să practici acest tip de 
rugăciune. Cultivă-ţi zelul pentru mijlocire şi răspunde-I lui Dumnezeu din duhul tău. Când 
vei face acest lucru cu consecvenţă, mijlocirea va deveni o parte din fiinţa ta.  
 Identifică o cauză pentru care Dumnezeu vrea să lupţi în rugăciune. 

Nu fi nepăsător 
Trebuie să îţi dezvolţi sensibilitate spirituală şi să fii mişcat de cauzele care Îl mişcă pe 

Dumnezeu şi pentru care El vrea să mijloceşti. Cristos a fost şi este mişcat cu privire la 
nevoile tale. Evrei 4:15 spune: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de 
slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Când 
eşti sensibil faţă de ceea ce Îl mişcă pe Dumnezeu, începi să cunoşti inima Sa şi emoţiile 
Sale sunt imprimate duhului tău. Atunci poţi să mijloceşti după inima Sa. 

Dezvoltă mijlocitorul din tine 
Există un antrenament al rugăciunii pe care mijlocitorul trebuie să şi-l asume. Acesta 

începe prin a aloca timp rugăciunii.  
Principiu: Tot ceea ce practici cu consecvenţă devine o parte din tine.  
Foloseşte acest principiu pentru a te disciplina în privinţa rugăciunii. Este responsabilitatea ta 

să te antrenezi în domeniul rugăciunii. Continuă să te rogi pentru o anumita cauză până când 
primeşti nota de victorie în duhul tău, care poate consta în cântare sau în bucurie exprimată 
printr-un râs care vine din duhul tău. Este vorba despre o bucurie care „clocoteşte” în duhul tău, 
după cum spun fiii lui Core în Psalmul 45:1. Atunci ştii că lucrarea ta de mijlocire s-a împlinit.  

Proclamaţie: Sunt un  mijlocitor al lui Dumnezeu. Recunosc şi îmi asum această chemare 
sfântă. Mă dedic antrenamentului divin pentru dezvoltarea lucrării mele de mijlocire şi aloc 
timp şederii în prezenţa Domnului, pentru a-mi dezvolta sensibilitatea spirituală în vederea 
practicării unei mijlociri după inima lui Dumnezeu, în Numele lui Isus. Amin.  
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Lecţia nr 11. Rugăciunea pentru sfinţi 

Rugăciunea este un ingredient esenţial în împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu şi a voii 
Sale în viaţa ta de creştin, iar tu trebuie să fii în permanenţă conştient de importanţa ei.  

Când credinciosul tratează Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt ca pe ceva 
obişnuit, dezvoltând autosuficienţă, o asemenea atitudine devine o ofensă la adresa lui 
Dumnezeu. Iată de ce, noi trebuie să ne rugăm pentru ceilalţi credincioşi, pentru ca ei să 
cunoască prin revelaţie Cuvântul lui Dumnezeu şi să fie eficienţi în lucrarea Duhului Sfânt.  

Înţelepciunea şi revelaţia 
„De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre 
dragostea voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă 
pomenesc în rugăciunile mele. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl 
slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă 
lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia 
slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a 
puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui” (Efeseni 1:15-19). 

„Duhul de înţelepciune” menţionat aici este acelaşi cu „duhul de înţelepciune” menţionat în 
Isaia 11:2.  

„Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi 
de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.”  

Pavel a făcut această rugăciune de mijlocire pentru credincioşii din Efes, care fuseseră 
născuţi din nou, care ştiau că Dumnezeu este Tatăl lor, ştiau că Isus este Fiul lui Dumnezeu 
şi că Duhul Sfânt este cea de a treia Persoană a Trinităţii, dar nu aveau revelaţii din 
Cuvântul lui Dumnezeu şi nici nu ştiau ce poate face Duhul Sfânt pentru ei: 
„Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de 
înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să 
pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi  şi 
care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii 
tăriei Lui.” 

Exerciţiu: Personalizează chiar acum, rugăciunea de mai sus, aplicând-o pentru tine. 
Practicând aceasta rugăciune pentru tine în mod regulat, vei experimenta dezvoltare 
spirituală şi vei primi revelaţii de la Duhul Sfânt.  
 

Cunoaşterea voii lui Dumnezeu 
„De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi 
să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere 
duhovnicească.” (Coloseni 1:9) 

Trebuie să punem în practică înţelepciunea şi priceperea spirituală în viaţa noastră. Isus a 
operat în înţelepciune şi pricepere duhovnicească; astfel a putut să Îşi îndeplinească 
lucrarea pe pământ, în ciuda persecuţiilor şi criticilor cu care S-a confruntat. El a operat în 
înţelepciune şi pricepere duhovnicească de fiecare dată când fariseii şi învăţătorii Legii 
căutau să Îl prindă cu ceva.  

Aplicaţie: Citiţi  Matei 22:21 şi Fapte 14:19-20 şi discutaţi despre operarea în înţelepciune 
şi pricepere. Menţionaţi un exemplu din viaţa personală în care înţelepciunea şi priceperea 
v-au scos dintr-o situaţie dificilă. Menţionaţi un exemplu de prigonire pentru Evanghelie pe 
care aţi suferit-o, dar în care aţi operat în cele două virtuţi de mai sus.  

Proclamaţie: Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Corinteni 1:30: „Şi voi, prin El, sunteţi în 
Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi 
răscumpărare.” Eu sunt în Cristos şi funcţionez de acolo în înţelepciunea şi priceperea Sa, 
primind idei, strategii, cuvinte, informaţii şi revelaţii pentru a străluci în locul în care El m-a 
aşezat. 
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Lecţia 12 
Rugăciune pentru sfinţi - Partea a II-a 

Duhul de tărie 
„Şi-L rog ca potrivit cu bogăţia slavei Sale să vă facă să vă întăriţi în putere, prin 

Duhul Lui, în omul dinăuntru” (Efeseni 3:16). 
„Întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi 

îndelungă răbdare, cu bucurie” (Coloseni 1:11). 
Apostolul Pavel se roagă în versetele de mai sus pentru bisericile din Efes şi Colose 

să fie întărite cu putere. „Tăria” la care se referă Pavel aici înseamnă abilitatea de a face 
minuni prin Duhul Sfânt. Cuvântul tărie din textele anterioare provine din traducerea 
termenului grecesc „dunamis,” folosit şi în Fapte 1:8, sub formă de „putere”: „Ci voi veţi primi 
o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi.”  

„Puterea” aceasta este abilitatea intrinsecă, dinamică, de a efectua schimbări 
dumnezeieşti. Dacă doreşti schimbări în trupul tău, în familia ta, la serviciul tău sau în 
finanţele tale, tu ai primit abilitatea intrinsecă, dinamică, de a efectua aceste schimbări atunci 
când ai primit Duhul Sfânt.  

1. Când abilitatea Duhului Sfânt a venit peste Samson, el a fost transformat în mai 
mult decât un simplu om şi a dat dovadă de capabilităţi extraordinare.  
Aplicaţie: Consultaţi textul din Judecători capitolele 13-16 şi relataţi fapte care denotă o 
putere nemaipomenită în viaţa lui Samson. 

2. Când profetul Samuel l-a uns pe David ca împărat, Duhul Domnul a venit peste 
David si el a fost transformat într-un alt om. Citiţi 1 Samuel 17:37. Ce demonstraţie de putere 
deosebită a făcut David? 

Discutaţi pe ce se baza afirmaţia făcută de David înaintea uriaşului războinic Goliat 
din 1 Samuel 17:45-47. Ce conştientizase David? Când Duhul de putere sau de tărie 
acţionează în tine, îţi conferă o îndrăzneală sfântă şi o convingere anticipată a victoriei.  
„Cristos în voi” 

Efeseni 3:17: „aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă...” 
Apostolul Pavel se roagă, aici, pentru credincioşii din Efes ca ei să aibă o revelaţie a 

tainei lui Cristos. În Coloseni 1:27 el spune: „...Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care 
este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri şi, anume, Cristos în voi, nădejdea slavei.” 

„Cristos în voi” - aceasta este taina care a fost ascunsă de veacuri. Nici chiar 
apostolii lui Isus Cristos nu au avut înţelegerea deplină a acestei taine. La primul Consiliu 
bisericesc din Fapte 15 au avut loc dispute între ei cu privire la mântuirea Neamurilor. 
Citiţi Fapte 15:1-2 Discutaţi despre conceptul mântuirii. 

 

Dragostea lui Dumnezeu 
Efeseni 3:17-19: „...pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi 

pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să 
cunoaşteţi dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de 
toată plinătatea lui Dumnezeu.” 

Această rugăciune are de-a face cu revelaţia dragostei lui Dumnezeu în umblarea 
noastră zilnică. Revelaţia aceasta transcede graniţele înţelegerii omeneşti a conceputului 
iubirii. Trebuie să înţelegem iubirea care L-a determinat pe Domnul Isus să moară pentru noi.  
Citiţi 1 Corinteni 13:1-13 şi Romani 5:5. Elaboraţi conceptul iubirii lui Dumnezeu. 

 

Rugăciune 
Tată din cer, duhul meu este sensibil la îndemnul Duhului Sfânt de a mijloci pentru sfinţii Tăi. 
Mă pun la dispoziţia Ta, pentru a opera în „dunamis”-ul adus de Duhul Sfânt. Sunt onorat să 
făuresc istorie cu Tine prin rugăciune. Mă dedic acestei chemări şi Îţi permit să îmi întrerupi 
programul zilnic ori de câte ori Duhul Sfânt doreşte să mijlocească prin mine pentru sfinţi. Mă 
lepăd de orice prejudecăţi cu privire la orice om, aleg să mă las motivat de dragostea Ta 
care a fost turnată şi mă dedic Ţie în calitate de instrument al rugăciunii, pentru ca voia Ta să 
se împlinească în oamenii pentru care mă rog. În Numele lui Isus. Amin. 
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Lecţia nr. 13. Rugăciunea pentru nevoi materiale 
 

„Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre; fie Pavel, fie Apolo, 
fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre 

şi voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu” (1 Corinteni 3:21-23). 
1. Primul principiu de funcţionare a acestui tip de rugăciune este acesta: „Dumnezeu doreşte mai 
mult să îţi împlinească nevoile decât eşti tu pregătit să primeşti.” Iată de ce Isus ne sfătuieşte să 
nu facem în rugăciuni afirmaţii sau cereri cu caracter repetitiv (Matei 6:7). Pavel îi 
binecuvântează pe creştinii din Filipi astfel: „Şi Dumnezeu meu să îngrijească de toate trebuinţele 
voastre, după bogăţia Sa în slavă în Isus Cristos” (Filipeni 4:19).  
Citiţi: Filipeni 4:15-16. Vorbiţi despre relaţia lui Pavel cu biserica din Filipi. 

Cuvântul „a se îngriji” din Filipeni 4:19 provine din originalul grecesc „pleroo” care înseamnă „a 
acoperi din plin sau din belşug.” Planul lui Dumnezeu nu este doar să împlinească nevoile noastre, ci 
să asigure o împlinire şi un surplus, adică o revărsare a bunătăţii Sale în cantităţi mari, mai mult 
decât avem nevoie sau ne dorim. Pavel nu rosteşte o promisiune din partea lui Dumnezeu, ci un 
decret dumnezeiesc. Aceasta înseamnă că imediat ce recunoşti verbal o nevoie, ea se aliniază în 
mod automat la sistemul lui Dumnezeu de purtare de grijă.  
Identificaţi fiecare câte o nevoie materială şi faceţi o proclamaţie de credinţă pe baza versetului  din 
Filipeni 4:19: „Nevoia mea (fii specific!) este împlinită după bogăţia Sa în slavă în Isus Cristos! Prin 
urmare, în Numele lui Isus primesc acoperirea divină, din belşug, a acestei nevoi. Amin.” 

„Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: «Am crezut, de 
aceea am vorbit!» şi noi credem şi de aceea am vorbit” (2 Corinteni 4:13). Proclamaţia ta de 
credinţă este o expresie a credinţei tale în Iehova Ire, Cel care îţi poartă de grijă, şi activează 
sistemul de providenţă divină.  
2. Al doilea principiu de funcţionare al rugăciunii pentru nevoi materiale este acesta: „Dă glas 
proviziei dumnezeieşti nu nevoii.” Orientează-ţi conştiinţa spre provizie, nu spre nevoie. Nu face 
din nevoie punctul principal al rugăciunii tale, ci declară că Dumnezeu ţi-a împlinit deja acea 
nevoie. Dacă ai nevoie de o casă, roagă-te: „Tată, în Numele lui Isus, primesc casa mea.” Când 
faci o asemenea rugăciune, te conectezi la sistemul lui Dumnezeu de purtare de grijă. 
Evanghelia înseamnă Vestea Bună. Nu trebuie să te lupţi sau să cerşeşti în rugăciune împlinirea 
nevoii tale. Titulatura „Domnul” în Noul Testament nu înseamnă doar „şeful”, ci şi „cel ce asigură 
pâinea, ocrotirea şi purtarea de grijă.”  
3. Al treilea principiu de funcţionare a rugăciunii pentru nevoi materiale este acesta: „Crede şi 
proclamă că provizia ta nu se va termina niciodată.” Iov 22:24-25 (Versiunea Fidela): „Atunci vei 
strânge aur precum ţărâna şi aurul din Ofir precum pietrele pâraielor. Da, Cel Atotputernic va fi 
Apărarea ta şi vei avea destul argint.” Nu poţi să fii un fiu în Împărăţia lui Dumnezeu şi să foloseşti 
limbajul şi raţionamentul lumii. Antrenează-te să gândeşti şi să rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu. Nu 
rosti lipsa şi nemulţumirea, deoarece îţi asumi o poziţie de dezavantaj. Aceasta este orientarea 
conştiinţei spre lipsă. Proclamă: „Eu strâng aur precum ţărâna în Numele lui Isus.”  
4. Al patrulea principiu de funcţionare a rugăciunii pentru nevoi materiale este acesta: „Fă din 
înaintarea Evangheliei prioritatea vieţii tale şi îngerii vor fi totdeauna însărcinaţi să lucreze în 
favoarea ta. Fă din ceea ce Îl preocupă pe Dumnezeu preocuparea ta şi Domnul va purta de 
grijă ca nevoile tale să fie totdeauna împlinite!” Dumnezeu doreşte ca tu să începi să operezi la 
un nivel mai înalt de conştientizare spirituală, acolo unde ochii tăi sunt deschişi, ca să vezi că 
lumea îţi aparţine în Cristos. Pe măsură ce, în mod conştient, te dezvolţi în Cuvântul lui 
Dumnezeu, îţi dai seama că anumite cereri în rugăciune nu mai sunt necesare.  
Citiţi şi discutaţi despre semnificaţia versetului din 2 Petru 1:3. La acest nivel, multe dintre 
rugăciunile tale devin proclamaţii, decrete, pronunţări ale sentinţei, închinare şi mulţumire. 

Poţi revendica moştenirea ta în Cristos umblând în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. 
Aceasta înseamnă că umbli în conştientizarea practică a ceea ce spune Cuvântul cu privire la 
drepturile, privilegiile şi posesiunile tale în Împărăţie în Cristos Isus. Parte a acestui proces este 
o proclamare continuă a Cuvântului lui Dumnezeu. Viaţa creştină este o viaţă de proclamaţie 
(Romani 10:8-10; Evrei 3:1). Ceea ce rosteşti cu gura ta este foarte important (Proverbe 18:21). 

- 13 -  

Proclamaţie: Domnul este Păstorul meu; prin urmare, refuz să duc lipsă. Sunt un finanţator în stil 
mare al Împărăţiei lui Dumnezeu. Uşi de oportunitate îmi sunt deschise chiar acum. Sunt 
binecuvântat şi toate nevoile mele sunt împlinite din belşug după bogăţia lui Dumnezeu în slavă 
în Isus Cristos. Amin.  
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Lecţia nr 14. Rugăciunea profetică  
 

Definiţie: Rugăciunea profetica este rugăciunea prin care rosteşti şi aduci în fiinţă 
voia şi scopul lui Dumnezeu sub inspiraţia Duhului Sfânt.  

Când te închini în duh şi în adevăr (Ioan 4:23), Duhul Sfânt lansează Cuvântul Său 
să ţâşnească din tine cu putere şi cu autoritate. 
Citiţi un exemplu de rugăciune profetică: Iona 2:1-4. În ce situaţie se afla Iona când a făcut 
această rugăciune? Ce a profeţit el în această rugăciune?  

În cadrul rugăciunii profetice activezi darul profetic prin care rosteşti gândurile 
Tatălui. Tu rosteşti, aducând în fiinţă, voia lui Dumnezeu prin inspiraţia Duhului Sfânt 

 
Refuză să acorzi atenţie manifestărilor fizice înşelătoare 
Iona 2:7-8 (Versiunea Fidela): „Când sufletul meu a leşinat în mine mi-am amintit de Domnul 
şi rugăciunea mea a intrat la Tine, în templul Tău sfânt. Cei care dau atenţie la deşertăciuni 
mincinoase îşi părăsesc propria lor milă.”  

Iona a făcut această rugăciune când se afla în pântecele peştelui. El ştia că luarea 
în considerare a circumstanţelor neobişnuite în care se găsea l-ar face să uite îndurarea lui 
Dumnezeu. Iona a ajuns să conştientizeze că Dumnezeu îl iubea mai mult decât se iubea el 
pe sine. Iona s-a predat pe sine însuşi lui Dumnezeu şi a refuzat să zăbovească meditând 
asupra circumstanţelor nenorocite în care se găsea. Pe când se afla, încă, în necaz, el a 
început să Îi mulţumească lui Dumnezeu pentru izbăvire.  

Este nevoie de credinţă pentru a face rugăciuni profetice. Credinţa vorbeşte despre 
izbăvire ca fiind un fapt deja împlinit şi exprimă acest lucru la timpul trecut. Credinţa nu 
rosteşte: „Voi fi vindecat,” ci „Am fost vindecat! Îţi mulţumesc, Doamne Isuse pentru că m-ai 
vindecat!” La Dumnezeu, viitorul tău este deja în trecut. Dumnezeu nu mai face pregătiri 
pentru izbăvirea ta; pregătirile au fost deja încheiate.  

Nu te lăsa niciodată tulburat de circumstanţele neplăcute în care te poţi afla, nu le 
acorda atenţie simptomelor de boală. Iona a considerat circumstanţele jalnice în care se afla 
ca fiind deşertăciuni mincinoase.  

Dacă umbli prin viaţă în funcţie de ceea ce simţi, Îl vei lăuda pe Dumnezeu numai 
când te vei simţi bine, iar când nu te vei mai simţi bine, vei crede că El te-a uitat. Nu acorda 
atenţie unor manifestări fizice înşelătoare, ci ţine-te strâns de ceea ce a spus Dumnezeu.  

 

Transformă încercarea ta într-o laudă triumfătoare 
Iona a transformat pântecele peştelui într-un adevărat templu al lui Dumnezeu. El a 

luat hotărârea de a nu se scufunda în autocompătimire, ci de a-I aduce lui Dumnezeu jertfa 
laudelor. Pe măsură ce şi-a adus jertfa de mulţumire, mirosul plăcut s-a ridicat înaintea lui 
Dumnezeu şi Domnul a fost mişcat. I-a poruncit peştelui să îi dea drumul lui Iona. În acelaşi 
mod, Dumnezeu porunceşte oricărei situaţii care pare să te fi înghiţit şi ea ascultă. 

Începe să faci ce a făcut Iona – începe să I te închini lui Dumnezeu în orice situaţie 
disperată. Declară că ai biruit acea situaţie şi mulţumeşte-I Lui pentru izbăvire. Aceste 
declaraţii profetice vor aduce în domeniul vizibil minunea ta şi te vor împinge înainte spre 
împlinirea scopului lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta. Aceasta este puterea rugăciunii 
profetice! 
Identificaţi fiecare o situaţie dificilă şi într-o rugăciune profetică în comun proclamaţi că aţi 
câştigat biruinţa. Închinaţi-vă Domnului şi mulţumiţi-I.  

 

Proclamaţie profetică: În trupul meu, în sufletul meu, în familia mea, în mediul meu de 
influenţă, fiecare situaţie răspunde la Cuvântul lui Dumnezeu. Eu am biruit orice împotrivire, 
orice uneltire, orice situaţie dificilă şi umblu în împlinirea scopului lui Dumnezeu cu privire la 
viaţa mea, în Numele lui Isus! Amin. 
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