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RUGĂCIUNE PENTRU 
CEI CARE AU NEVOIE DE 
DUMNEZEU

Dumnezeu vrea ca toată lumea să-L cunoască. El spune în Cuvântul Său că i-ar lăsa pe 
cei 99 pentru a se duce după cel care nu-L cunoaşte. Ca urmaşi ai lui Cristos, noi suntem 
chemaţi să fim în parteneriat cu El, rugându-ne pentru ca cei care nu-L cunosc să vină la 
El.

ROAGĂ-L PE TATĂL SĂ-I ATRAGĂ LA ISUS

Dumnezeu Îi atrage pe oameni la El. Nu este ceva ce putem să facem să se întâmple prin 
forţele noastre proprii, aşa că trebuie să fim credincioşi în rugăciune pentru ca Tatăl să-i 
atragă la Isus pe cei pe care ni i-a pus pe inimă.
 

Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, Care M-a trimis. 

IOAN 6:44  
 
Gândeşte-te la oamenii pe care îi cunoşti și care sunt departe de Dumnezeu. Lasă ca inima 
ta să fie deschisă pentru Dumnezeu și pentru orice persoană pe care ţi-o aduce El în minte. 
Te poate ajuta să notezi numele lor pe măsură ce te concentrezi să te rogi pentru ei.
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R O A G Ă - T E  M A I  Î N T Â I

RUGĂCIUNE:

“Tată, mă rog pentru oamenii din jurul meu (specifică numele lor) pentru ca Tu să le atragi 
în mod supranatural inimile către Tine. Trimite Duhul Tău cel Sfânt la ei și dă-le dorinţa 
de a-și preda vieţile Ţie. Ajută-i să recunoască dorinţa lor pentru ceva mai mult în viaţă 
ca o sete pe care doar Tu o poţi potoli. Deschide-le urechile pentru a auzi vocea Ta.” 

LEAGĂ DUHUL CARE LE ORBEŞTE MINTEA 

Adevărul poate fi chiar în faţa unora oameni, fără ca ei să îl poată vedea, deoarece este 
ceva care îi blochează să-L vadă pe Dumnezeu.

 

Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor, ca să nu străluceas-

că asupra lor lumina Evangheliei slavei lui Cristos, Care este chipul lui Dumnezeu. 

2 CORINTENI 4:4 

Ne putem ruga împotriva a orice stă în calea lor pentru ca ei să poată vedea lumina lui 
Dumnezeu. Ne putem ruga ca ei să vadă adevărul fără să intervină niciun obstacol sau 
distrageri.

RUGĂCIUNE:

“Tată, leagă duhurile rele care orbesc minţile oamenilor din jurul meu. În Numele lui Isus, 
mă rog ca ei să poată vedea clar, să recunoască Cine eşti Tu și să-şi predea inimile lor, Ţie. 
Îndepărtează orice piedică pe care duşmanul ar putea-o folosi pentru a le distrage atenţia 
de la adevărul Tău. Deschide ochii lor, Doamne, pentru ca să-L poată vedea pe Isus.”

ROAGĂ-TE PENTRU CA EI SĂ AIBĂ O RELAȚIE PERSONALĂ 
CU DUMNEZEU 

Mulţi oameni cred despre creştinism că este doar o altă religie. Ei Îl văd pe Dumnezeu 
doar prin lentilele organizaţiei și instituţiei bisericii. Ar putea chiar să se simtă frustraţi, 
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nervoşi sau trădaţi de oamenii din biserici pe care i-au întâlnit, sau de legaliştii religioşi 
și de ipocrizia lor. Dar Dumnezeu nu a venit ca să construiască o organizaţie. El a venit 
pentru a avea o relație cu copiii Săi. 

 

Fiindcă voi n-ați primit un duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, 

ci ați primit Duhul înfierii, prin Care strigăm: „Abba!“, adică „Tată!“  

ROMANI 8:15

Dumnezeu doreşte ca fii şi fiicele Sale preaiubite să vină acasă. Rugăciunea pent-
ru ca oamenii să aibă întâlniri personale cu Dumnezeul cel viu face o mare diferenţă.  
 

RUGĂCIUNE:

“Doamne, mă rog ca oamenii să înţeleagă cât de mult îi iubeşti. Lasă duhul de adopţie 
peste oamenii din jurul meu, pentru ca ei să intre într-o relație plină de însemnătate cu 
Tine. Pune în inima lor o dorinţă puternică pentru a veni acasă, pentru a auzi vocea Ta și 
pentru a Te vedea cum Îi întâmpini cu braţele deschise. Descoperă-le că Tu mereu alergi 
către ei pentru a-i întâlni și pentru a-i ţine aproape.”

ROAGĂ-TE PENTRU CA EI SĂ ÎNTÂLNEASCĂ CREDINCIOŞI 
ÎN DRUMUL LOR 

Aceasta este o rugăciune pe două fronturi: ne putem ruga ca alţi creştini să-i influenţeze 
pe oamenii din jurul lor și putem, noi înşine, să căutăm oportunităţi de a-i influenţa pe 
alţii în mod pozitiv. Planul lui Dumnezeu pentru a atinge oamenii se împlineşte prin cei 
care deja Îl cunosc și Îl iubesc. Isus ne-a spus să ne rugăm pentru ca oamenii să meargă în 
lume și să fie sare și lumină. El a venit pentru a aduce vestea bună a Evangheliei pentru 
toţi oamenii, iar dorinţa Lui este ca toţi să-L cunoască și să-L iubească. 

 

Deci, rugați-L fierbinte pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul Său. 

MATEI 9:38
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R O A G Ă - T E  M A I  Î N T Â I

Ca „fermieri spirituali ai Săi”, noi trebuie să ne concentrăm asupra plantării de seminţe 
spirituale în vieţile oamenilor pe care îi întâlnim în fiecare zi. Nu putem şti cine s-a rugat 
pentru ei deja și impactul culminant pe care l-ar putea avea un cuvânt spus cu bunătate, 
un act de compasiune sau o atitudine de dragoste pentru a atrage pe cineva la Cristos.
 

RUGĂCIUNE:

“Tată, mă rog pentru ca cei pierduţi din jurul meu să se întâlnească cu credincioşi care 
îi vor influenţa într-un mod pozitiv. Doamne, fie ca viața mea să strălucească într-un 
asemenea fel în care oamenii să vrea să-L cunoască pe Dumnezeul căruia Îi slujesc. 
Permite-le celorlalţi să vadă dragostea mea sinceră și preocuparea mea pentru ei în tot 
ceea ce spun sau fac. Lasă-mă să fiu mâinile și picioarele Tale pentru a le sluji și pentru 
a-i ajuta să-și dea seama cât de mult Îi iubeşti.” 

ELIBEREAZĂ DUHUL DE ÎNŢELEPCIUNE ȘI REVELAŢIE 
PESTE EI, PENTRU A-L CUNOAŞTE PE DUMNEZEU MAI 
BINE

Este acel moment „Evrika!”, acel „Aha!”, când toate capătă brusc sens. Cel mai important 
moment pentru a avea acest tip de revelaţie este atunci când se aprinde lumina din punct 
de vedere spiritual. Oamenii trebuie să conştientizeze propriul păcat, să vadă ceea ce Isus 
a făcut la cruce și să vadă speranţa care vine din predarea vieţii lor lui Dumnezeu.

Amintesc în rugăciunile mele ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl 

slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. 

EFESENI 1:17

Oamenii au nevoie de înţelepciune, nu doar de cunoaşterea lucrurilor spirituale; ei trebuie 
să realizeze faptul că realităţile spirituale îi pot afecta în mod direct. Ne putem ruga 
pentru acest fel de revelaţie supranaturală, care vine doar de la Dumnezeu.
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RUGĂCIUNE:

“Doamne, mă rog pentru ca oamenii din jurul meu să experimenteze duhul de înţelepciune 
și revelaţie. Mă rog ca ei să înţeleagă pe deplin starea lor spirituală și să vadă ceea ce a 
făcut Isus pentru ei la cruce. Ajută-i să aibă informaţia și experienţele de care au nevoie 
pentru a veni la Tine, pentru ca ei să înţeleagă tot ceea ce ai Tu pentru ei.”
 


