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RUGĂCIUNEA 
TEMPLULUI

În Vechiul Testament, Templul era locul în care locuia Dumnezeu; era construit conform 
specificațiilor Lui și era locul unde urma să se întâlnească cu poporul Său. Pe măsură ce 
oamenii intrau în Templu, ei trebuiau să treacă pe la șapte stații, urmând instrucțiunile lui 
Dumnezeu, pentru a putea experimenta prezența Lui. În zilele noastre, chiar dacă nu mai 
avem nevoie de un Templu fizic pentru a ne întâlni cu Dumnezeu, putem urma aceeași 
pași pentru a ne conecta la El. Acest model de rugăciune ne va duce pe la fiecare stație 
și vom folosi semnificația fiecărei stații ca punct de pornire pentru rugăciunile noastre.
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01.	 CURTEA	EXTERIOARĂ

MULȚUMIRE	ȘI	LAUDĂ

Israeliții intrau în Templu cu mulțumire și laudă, și noi ne începem timpul de rugăciune 
la fel. 

Intraţi pe porţile Lui cu mulţumire şi în curţile Lui – cu laudă! Lăudaţi-L şi bine-

cuvântaţi-I Numele!

PSALMI 100:4

Petrece ceva timp gândindu-te la toate binecuvântările din viața ta pentru care ești 
recunoscător. Îți poți scrie o listă, poți cânta un cântec propriu de laudă, sau poți petrece 
câteva momente gândindu-te cât ești de recunoscător și lăudându-L pe Dumnezeu.  

RUGĂCIUNE:

“Doamne Tată, Tu ești bun, și Tu meriți toată lauda mea și mult mai mult. Îți 
mulțumesc pentru toate modurile în care m-ai binecuvântat și că veghezi asupra mea 
(spune-I lucruri specifice din viața ta pentru care ești recunoscător. Mulțumește-I 
pentru ceva nou, pentru care nu i-ai mai mulțumit niciodată până acum). Vreau să 
experimentez prezența Ta și dragostea Ta într-un mod nou azi, Isus. Îți mulțumesc 
pentru toate îndurările Tale care se înnoiesc în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru 
Cine ești și pentru tot ce ai făcut pentru mine.” 
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02. ALTARUL DIN BRONZ 

CRUCEA	LUI	ISUS	

În Vechiul Testament, oamenii trebuiau să aducă jertfe regulate ca plată pentru păcatele 
lor. Astăzi noi nu mai trebuie să facem asta, pentru că Isus a plătit pentru păcatele 
noastre odată pentru totdeauna cu sângele Lui, pe Cruce. 

Suflete al meu, binecuvântează-L pe DOMNUL, şi nu uita nici una din binefacerile 

Lui! El îţi iartă toate nelegiuirile, îţi vindecă toate bolile, îţi răscumpără viaţa din 

groapă, te învăluie cu îndurare şi milă, îţi satură de bunătăţi dorinţele şi astfel te 

face să întinereşti ca vulturul.

PSALMI 103:2-5

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru Isus – darul Lui. Mulțumește-I pentru jertfa și pentru 
dragostea Lui. Gândește-te la puterea Crucii și ceea ce înseamnă ea pentru tine. Pe lângă 
exprimarea mulțumirii, revendică puterea transformării și vindecării pe care o are Crucea 
în viața ta. 

Crucea ne oferă cinci beneficii majore:
•  Mântuire- Dumnezeu îmi iartă toate păcatele 
•  Vindecare-Dumnezeu îmi vindecă toate bolile 
•  Răscumpărare – Dumnezeu mă salvează și mă restaurează 
•  Transformare-Dumnezeu mă face asemenea Lui 
•  Binecuvântare-Dumnezeu îmi dă tot ce am nevoie

	RUGĂCIUNE:

“Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai croit o cale pentru mine prin Fiul Tău. Isus, 
Îți mulțumesc pentru jertfa Ta de la Cruce. Tu m-ai salvat și eliberat. Te laud că Tu 
mă vindeci. Tu ai putere asupra oricărei boli și asupra oricărui rău din viața mea 
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(enumeră domenii specifice în care ai nevoie să experimentezi puterea de vindecare 
a lui Dumnezeu). Îți mulțumesc că ești Răscumpărătorul meu. Tu mă salvezi și îmi 
dai un scop. Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața prin dragostea Ta, pentru că 
m-ai făcut o făptură nouă. Vreau să devin tot mai mult ca Tine (permite-I acces 
în toate domeniile din viața ta). Îți mulțumesc că mă binecuvântezi. Știu că Tu 
ai planuri bune pentru mine și că tot ce am vine de la Tine (mulțumește-I pentru 
binecuvântări specifice din viața ta).”

03.	 VASUL	DE	ARAMĂ

CURĂȚIRE	ȘI	PREGĂTIRE	

Următoarea oprire în Templu era un lighean cu apă unde oamenii își aduceau aminte de 
păcatul lor și de nevoia lor de a fi curățați și iertați de Dumnezeu.  Curățarea inimilor, a 
motivelor noastre și predarea noastră înaintea lui Dumnezeu sunt o parte importantă a 
rugăciunii noastre zilnice. 

Prin urmare, vă îndemn fraţilor, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceţi tru-

purile voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o 

închinare duhovnicească din partea voastră! 

ROMANI 12:1 

Datorită jertfei lui Isus de pe Cruce, ne putem mărturisi păcatele și putem primi iertare 
completă și un nou început. Stai în rugăciune și pocăiește-te cu smerenie și cu sinceritate 
de orice păcat, permițându-I lui Dumnezeu să te curățească și să te înnoiască. 

Apoi, predă-ți viața și orice domeniu din viața ta Lui. 



RUGĂC I UNEA 	 T EMPLU LU I

         17

RUGĂCIUNE:

“Doamne, îmi mărturisesc păcatele înaintea Ta și renunț la ele (spune-I lui Dumnezeu 
orice păcat de care știi că este în viața ta și mărturisește-l cu o inimă sinceră. 
Cere-I să îți arate orice domeniu în care ai nevoie de curățare). Îți mulțumesc, 
Doamne, că m-ai iertat pe deplin. Mă pocăiesc de păcatul meu, mă întorc la Tine, 
și mă predau Ție: 

• Îți dau gura mea, să spun binele și nu răul 
• Îți dau ochii mei, ca să mă concentrez la Tine și la nevoile altora 
• Îți dau urechile mele, ca să fiu sensibil la vocea Ta 
• Îți dau mâinile mele, pentru a face bine altora 
• Îți dau picioarele mele, ca să umblu pe căile Tale și să calc pe urmele Tale 
• Îți dau mintea mea, ca să fiu transformat de Tine și ca să mă folosești 

Doamne, Îți cer roada Duhului descrisă în Galateni 5:22-23, ca să mă apropiu de Tine 
și ca să pot face o diferență în viețile altora. Îți cer: dragoste, bucurie, pace, răbdare, 
bunătate, generozitate, credință, blândețe și înfrânarea poftelor.”

	04.	 ȘFEȘNICUL	(MENORA)	

DUHUL	SFÂNT

Următoarea stație din Templu era un șfeșnic din aur cu șapte brațe. Focul îl reprezintă pe 
Duhul Sfânt și cum suntem chemați să fim o lumină în întunericul lumii.  

Duhul DOMNULUI se va odihni peste El, Duh de înţelepciune şi de înţelegere, 

Duh de sfătuire şi de putere, Duh de cunoaştere şi de frică de DOMNUL.

ISAIA 11:2
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Când Isus a plecat de pe pământ, creștinii au primit darul Duhului Sfânt. El se numește 
”avocatul” nostru. Noi nu putem face ce ne-a chemat Dumnezeu să facem fără puterea Lui 
supranaturală. Prin Duhul Sfânt Dumnezeu ne mângâie, ne călăuzește și ne împuternicește. 

RUGĂCIUNE:

“Duhule Sfânt, Te rog să mă umpli. Am nevoie de prezența Ta în viața mea, de direcția, 
călăuzirea, mângâierea și sfatul Tău. Știu că Tu, Duhule Sfânt, ești Dumnezeu, în 
trinitate alături de Dumnezeu Tatăl și Fiul. Tu ești Duhul de înțelegere, sfătuire, 
putere și înțelepciune. Dă-mi frică de Dumnezeu, ajută-mă să fiu mereu uimit de 
cine este Dumnezeu și de ce face El. Lucrează în mine, Duhule Sfânt. Învață-mă 
și transformă-mă  (roagă-te pentru orice domeniu în care simți că ai nevoie de 
schimbare). Te onorez și Te rog să mă umpli de daruri spirituale pe care să le 
folosesc pentru binele bisericii.” 

05. MASA CU PÂINILE

	CUVÂNTUL	LUI	DUMNEZEU

Masa cu doisprezece pâini reprezintă importanța citirii Cuvântului lui Dumnezeu pentru 
hrana zilnică. 

Meditează asupra ei zi şi noapte, veghind, astfel încât să poţi împlini tot ceea ce 

este scris în ea, căci atunci vei izbândi oriunde vei merge şi vei prospera!

IOSUA 1:8

Cuvântul lui Dumnezeu este un dar incredibil și o unealtă puternică, și are o mare 
relevanță și impact în viața noastră de rugăciune. 
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Iată cum poți încorpora Cuvântul lui Dumnezeu în timpul tău de rugăciune:

•  Ia-ți timp să citești și să te gândești la Cuvânt 
•  Revendică promisiunile minunate ale lui Dumnezeu pentru tine și pentru lumea din jurul tău 
•  Cere-i o revelație proaspătă a Cuvântului Lui 
•  Cere-I un cuvânt care să te ajute în cursul zilei 

RUGĂCIUNE:

“Doamne, Îți mulțumesc că mi-ai dat Cuvântul Tău. Mă dedic să îl citesc și te rog să 
mi Te revelezi prin el. Vreau să te cunosc mai mult. Ajută-mă să mă îndrăgostesc tot 
mai mult de Cuvântul Tău și să depind tot mai mult de el. Îmi revendic promisiunile 
din el și meditez la adevărul Tău (roagă-te versetele care îți vin în minte sau pe 
care ți le-a dat Dumnezeu pentru sezonul în care ești). Dă-mi o revelație proaspătă 
a Cuvântului Tău astăzi și în fiecare zi! Tânjesc să Te văd tot mai clar în Cuvântul 
Tău”. 

06.	 ALTARUL	CU	TĂMÂIE	

ÎNCHINARE	

La intrarea în Sfânta Sfintelor, locul în care locuia prezența lui Dumnezeu, se afla un mic 
altar pe care se ardea tămâie. Poporul lui Dumnezeu intra în prezența lui Dumnezeu în 
timp ce se închinau Numelor Lui. Acest altar reprezintă închinarea și plăcerea pe care i-o 
aduce ea lui Dumnezeu. 

Numele DOMNULUI este un turn tare; cel drept fuge în el şi este protejat.

PROVERBE 18:10 

Mulțumește-I lui Dumnezeu că prezența Lui este disponibilă pentru tine. Laudă-I Numele 
și închină-te personal și specific, amintindu-ți cine este El și ce a făcut El în viața ta. 
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	RUGĂCIUNE:

“Doamne, îți mulțumesc pentru prezența Ta. Știu că Tu ești aici, cu mine. Mă închin 
Ție și doar Ție. Doamne, știu că Tu ești: 
Neprihănirea mea - Ieremia 23:6
Cel care mă sfințește – Levitic 20:7-8 
Vindecătorul meu - Exod 15:26
Cel care îmi poartă de grijă - Geneza 22:14
Steagul victoriei mele - Exod 17:15
Pacea mea - Judecători 6:24
Păstorul meu - Psalmi 23:1

(Când te rogi specific Numele lui Dumnezeu, concentrează-te mai ales la acele 
nume care au avut un impact asupra ta în sezonul în care te afli). Știu că Tu ești 
întotdeauna împreună cu mine, Doamne, și că prezența Ta este viață pentru mine. 
Tu îmi dai suflare, bucurie și scop. Te iubesc, Doamne”. 

07.	 CHIVOTUL	LEGĂMÂNTULUI	

MIJLOCIRE	

Ultimul loc din Templu era Sfânta Sfintelor, locul în care se odihnea prezența lui 
Dumnezeu. Acolo preotul mijlocea, rugându-se pentru poporul lui Dumnezeu. La fel, și 
noi mijlocim pentru cei din jurul nostru. 

Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru 

toţi oamenii,  pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în poziţii înalte, ca să 

putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. Acest 

lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care 

doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoaşterea adevărului.

1 TIMOTEI 2:1-4
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Putem face o diferență când petrecem timp rugându-ne pentru alții. Roagă-te pentru cei 
cu care interacționezi și intri în contact, inclusiv:

• Pentru cei în autoritate- liderii bisericii, membrii guvernului, membrii familiei și colegii 
de la locul de muncă 

•  Familia ta – familia restrânsă și membri familiei extinse 
•  Biserica ta - pastori, lideri de grup mic, membrii și misionari
•  Comunitatea ta –oamenii din orașul, națiunea ta și din întreaga lume 
•  Contactele tale – prieteni, colegi de muncă, cunoștințe 

RUGĂCIUNE:

“Doamne, Îți mulțumesc că ai făcut o cale prin Isus ca eu să mă pot bucura de 
prezența lui Dumnezeu oriunde aș fi. Vreau să Te rog să ai grijă în mod specific de 
cei care au autoritate peste mine – liderii mei spirituali, liderii guvernului, liderii 
din familia mea și șefii mei (roagă-te pentru acești oameni pe nume). Mă rog ca să 
le dai înțelepciune și har, să îi păzești și să îi protejezi, să îi ajuți să Te cunoască 
mai bine și să Te iubească mai mult. 
 
Te rog, Doamne, să fii alături de familia mea. Binecuvântează-i și păzește-i de 
rău (roagă-te pentru orice nevoie specifică pe care o are familia ta acum).  Mă 
rog ca să Îi întâlnești pe membrii familiei mele care nu te cunosc, acolo unde 
sunt și să le conduci inimile spre Tine. Veghează asupra bisericii mele, Doamne. 
Dă-i pastorului meu înțelepciune și viziune, binecuvântează grupurile mici și orice 
persoană care ne calcă pragul. Mă rog să îi aduci pe cei pierduți în biserică, ca ei 
să aibă o experiență pozitivă și să ajungă să Te cunoască. Fie ca viziunea noastră 
să fie înrădăcinată în Cine ești Tu și să fie orientată spre împlinirea țintelor Tale. 

Păzește orașul meu, țara mea, și întreaga lume. Adu Tu pace și ajută-ne pe toți să 
facem pași înspre Tine (numește domeniile din orașul, țara ta și din lume care te 
interesează în mod special). Mă rog ca oricine mă întâlnește să vadă lumina Ta în 
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mine. Mă rog pentru prietenii, vecinii și colegii mei de muncă. Îți mulțumesc pentru 
ei și mă rog ca să îi binecuvânți (roagă-te specific pentru nevoi specifice). Și în cele 
din urmă, Doamne, mă rog pentru nevoile mele. Știu că Tu ești cel care mă ține 
și că Îți pasă de mine. Mă rog pentru nevoile mele fizice, emoționale și spirituale 
(roagă-te specific pentru nevoile care îți vin în minte acum). Îți dau Ție toate grijile 
mele.  Îți mulțumesc că mă iubești, că m-ai ales și că mă numești al Tău. Amin. ”

CUM SĂ MĂ ROG ÎN MOD PRACTIC?

Citește versetele, apoi folosește rugăciunea de mai jos pentru a începe o conversație cu 
Dumnezeu declarând peste tine și viața ta ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, 
vei începe călătoria de rugăciune prin rugăciunea Templului: 

DECLARAȚIA	1	-	EU	SUNT	UN	TEMPLU	SFÂNT

ISUS,	 PRIN	 SÂNGELE	 ȘI	 PRIN	 SACRIFICIUL	 TĂU,	 EU	 AM	 FOST	 TRANSFORMAT	

ÎNTR-O	CREAȚIE	NOUĂ;	EU	SUNT	TEMPLUL	DUHULUI	SFÂNT!	

 

Declar peste mine 1 Corinteni 6:19 “...trupul vostru este templul Duhului 
Sfânt care este în voi, pe care-L aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți 
ai voștri?”

RUGĂCIUNE:

Doamne, astăzi vin la întâlnirea mea cu Tine și Îți mulțumesc că nu mai trebuie să 
construiesc eu un templu în care să mă întâlnesc cu Tine, pentru că Tu ai construit 
deja acest templu prin sacrificiul Tău. M-ai transformat în Templul Duhului Sfant și ai 
pus Duhul Sfant în mine! Îți mulțumesc, Tată! Eu sunt în întregime Templul Duhului 
Sfânt! Duhul meu este locul Prea Sfânt în care prezența Ta este completă! Îți mulțumesc, 
Doamne! Sufletul meu (ce gândesc, ce simt, ce aleg eu) este locul sfânt datorită prezenței 
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Tale în viața mea! Trupul meu este curtea templului pentru că Tu m-ai creat în felul 
ăsta! Doamne, Îți mulțumesc pentru că eu acum nu mai trebuie să merg în pustie sau 
în Ierusalim să mă închin în fața Ta, pentru că Duhul Sfânt vine și locuiește în mine și 
lucrează prin duhul, sufletul și prin trupul meu. Îți mulțumesc pentru că Tu Îți manifești 
gloria prin mine! Amin!

DECLARAȚIA	2	-	PREOȚIE

ISUS,	 PRIN	 SÂNGELE	 ȘI	 SACRIFICIUL	 TĂU,	 EU	 AM	 FOST	 FĂCUT	 UN	 PREOT	 ÎN	

ACEST	TEMPLU	ȘI	POT	VORBI	DIRECT	CU	TINE!

Declar peste mine 1 Petru 2:5 “...voi ca niște pietre vii sunteți zidiți pen-
tru a fi o preoție sfântă ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui 
Dumnezeu, prin Isus Cristos.”

RUGĂCIUNE:

Doamne, Îți mulțumesc că nu mai am nevoie să mă închin Ție prin reprezentanți, ci pot 
comunica direct cu Tine în fiecare zi prin templul trupului meu! Filipeni 1:20 “...astfel 
încât să-L slăvesc pe Cristos în trupul meu.”

CONTINUĂ	CĂLĂTORIA	TA	ÎN	RUGĂCIUNE

Acum intru în curtea Templului și acolo găsesc altarul pentru arderile de tot pentru păcat, 
pentru reconciliere. Acolo se plătea pentru toate păcatele poporului, dar eu acum nu mai 
trebuie să plătesc pentru toate păcatele mele, pentru că Tu, Isus, ai făcut asta pentru mine. 
În acest moment privesc la Tine Isus și văd harul Tău curgând de la crucea Calvarului 
prin mine și declar peste mine Efeseni 1:7“ În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, 
iertarea nelegiuirilor, după bogăția harului Său.”



24        

R O A G Ă - T E  M A I  Î N T Â I

DECLARAȚIA	3	-	SFINȚIRE	

ISUS,	PRIN	SÂNGELE	ȘI	SACRIFICIUL	TĂU	TOATE	PĂCATELE	MELE	AU	FOST	

IERTATE	ȘI	SUNT	SFÂNT!

RUGĂCIUNE:

Prin sângele Tău am fost declarat neprihănit și acum mă pot bucura de gloria lui Dumnezeu. 
Îți mulțumesc, Isus, că prin Sângele Tău ai învins lumea și pe diavol și că prin sângele 
Tău pot avea sfințire. Prin sângele lui Isus proclam că îmi iau plinătatea Duhului Sfânt și 
declar 1 Corinteni 6:11 “am fost curățit, am fost sfințit, am fost îndreptățit în Numele lui 
Isus Cristos și prin Duhul Dumnezeului meu.
Apoi, privesc la crucea de la Calvar și declar:

DECLARAȚIA	4	-	VINDECARE	

ISUS,	PRIN	SACRIFICIUL	ȘI	PRIN	SÂNGELE	TĂU	AM	FOST	VINDECAT	DE	TOATE	

BOLILE	ȘI	DE	TOATE	DURERILE	MELE!	

RUGĂCIUNE:

Rostesc peste mine, 1 Petru 2:24 “...prin rănile lui Isus am fost vindecat!” Sunt vindecat, 
în mod legal, acum 2000 de ani am primit vindecarea (Nota:Unii se roagă să fie vindecați 
doar atunci când se îmbolnăvesc, dar dacă te rogi înainte să fii bolnav, este ca și cum 
iei vitamine și ai grijă de tine, îți întărești imunitatea spirituală) și spun: Doamne, îmi 
revendic vindecarea divină pentru trupul, sufletul și duhul meu, în Numele lui Isus, Amin!
Doamne, privesc cu ochii mei spirituali la Crucea din curtea Templului și rostesc peste 
mine Galateni 3:13 “Cristos m-a răscumpărat de sub blestemul Legii, devenind blestem 
pentru mine”. Pe baza acestui verset declar:
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DECLARAȚIA	5	-	BINECUVÂNTARE

PRIN	SÂNGELE	LUI	CRISTOS	AM	FOST	RĂSCUMPĂRAT	DIN	ORICE	BLESTEM	ȘI	

SUNT	BINECUVÂNTAT!

RUGĂCIUNE:

“Doamne, eu sunt o persoană binecuvântată și niciodată nu voi trăi între spini! Îți mulțumesc 
Isus că ai luat blestemul meu asupra Ta cu 2020 ani în urmă - EU sunt binecuvântat! 
FAMILIA mea este binecuvântată! COPIII mei sunt binecuvântați! Toți URMAȘII mei 
sunt binecuvântați! CASA mea este binecuvântată! BISERICA mea este binecuvântată și 
EU SUNT O BINECUVÂNTARE! 
Astăzi mă eliberez de toate legăturile sărăciei, prin rugăciune, în Numele lui Isus și Îți 
mulțumesc, Doamne, că m-ai eliberat total de sărăcie când ai fost pe Cruce conform cu 
2 Corinteni 8:9 “deşi ai fost bogat, de dragul meu Tu ai devenit sărac, pentru ca eu să mă 
îmbogăţesc prin sărăcia Ta!” Slavă Ție, Doamne! 
Eu sunt un om binecuvântat și sunt un om liber! 
Dezleg mintea mea și declar că nici un blestem din trecutul, prezentul, sau din viitorul 
meu nu va afecta în nici un fel, trupul, sufletul și duhul meu, în Numele lui Isus! Declar 
nul orice blestem al instabilității emoționale, intelectuale, fizice și spirituale și rostesc 
peste mine 2 Corinteni 5:21 “Isus Cristos s-a făcut blestem în locul meu pentru ca eu să 
fiu neprihănirea lui Dumnezeu în Isus Cristos!” Amin! 

Astăzi mă îmbrac cu mentalitatea libertății, în numele lui Isus Cristos. Privesc la marea 
binecuvântare pe care am primit-o prin sacrificiul Lui și declar că voi fi binecuvântat în 
tot ce fac! Isus, Îți mulțumesc că ai luat blestemul de peste mine și acum Te rog să mă faci 
o binecuvântare pentru cei din jurul meu! 
Pe mine și familia mea, Te rog să ne faci o echipă de salvare pentru alte familii, în 
Numele lui Isus, amin!

CONTINUĂ	CĂLĂTORIA	TA	ÎN	RUGĂCIUNE:

DOAMNE, astăzi îmi conectez imaginația mea la Duhul Sfânt și PRIVESC CU OCHII 
SPIRITUALI LA SACRIFICIUL TĂU. 
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DECLAR PESTE MINE Romani 6:4 “Eu am murit și am fost îngropat împreună cu 
Cristos prin botezul în apă și așa cum Cristos a fost înviat din morți prin puterea glorioasă 
a Tatălui, la fel și eu pot trăi o viață nouă.”

DECLARAȚIA	6	-	VIAȚĂ

PRIN	SÂNGELE	ȘI	SACRIFICIUL	LUI	ISUS	AM	FOST	RĂSCUMPĂRAT	DIN	MOARTE	

ȘI	DIN	IAD!	

RUGĂCIUNE:

Doamne Isuse, prin botezul în apă m-am identificat cu Tine ÎN MOARTEA TA și mă 
consider mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu, în Cristos Isus! (Romani 6:11). 
Declar că eu am murit față de firea mea pământească, față de dorințele mele vechi. Am 
murit față de păcat și când am ieșit din apa botezului, m-am identificat ÎN ÎNVIEREA 
TA! Acum trăiesc viața nouă pe care o ai Tu pentru mine. Conform Efeseni 2:11 eu sunt 
“lucrarea Lui, creat în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai 
dinainte, ca să umblu în ele”. Te rog, arată-mi Doamne, faptele bune pe care le-ai pregătit 
Tu pentru mine astăzi și ajută-mă să umblu în ele în fiecare moment!

Prin credință, eu sunt ascuns cu Cristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3) și asta înseamnă că 
m-am identificat cu înălțarea lui Isus, iar acum sunt la dreapta lui Dumnezeu împreună cu 
El și nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup, 
o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care a murit și a înviat pentru mine! (Galateni 
2:20) 
Te iubesc, Doamne! Chiar dacă fizic sunt aici pe pământ, din punct de vedere spiritual 
sunt împreună cu Tine, la dreapta lui Dumnezeu chiar în aceste moment! Te laud, Isus 
și Îți mulțumesc că sacrificiul Tău de la Cruce are efecte supranaturale în viața mea! Îți 
mulțumesc pentru harul Tău răscumpărător care mă face neprihănit, mă vindecă și mă 
învie împreună cu Cristos la viața Lui! Aleluia!
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PRIN SÂNGELE LUI ISUS EU AM FOST ELIBERAT DE ORICE OPRESIUNE 
SPIRITUALĂ DE PESTE MINTEA MEA și stau împotriva ta diavole, respingând orice 
opresiune din mintea mea. Stau împotriva păcatului din viața mea, prin sacrificiul lui Isus 
Cristos și declar că eu sunt o creație nouă, cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi și deci 
îmi reînnoiesc mintea, emoțiile și voința prin credința în Isus Cristos!
Mă închin în fața Ta, Isus. Tu ești Domnul și Salvatorul vieții mele! Rostesc această 
rugăciune și prin ea îmi reînnoiesc mintea, în Numele lui Isus! Amin!

CONTINUĂ	CĂLĂTORIA	TA	ÎN	RUGĂCIUNE

Acum intrăm mai departe în cortul întâlnirii și ajungem în locul în care este Sfeșnicul cu 
șapte brațe (MENORA), care este simbolul Duhului Sfânt cu cele șapte spirite - spiritul 
de ÎNȚELEPCIUNE, spiritul de ÎNȚELEGERE, spiritul de SFĂTUIRE, spiritul de 
PUTERE, spiritul de CUNOȘTINȚĂ, spiritul de FRICĂ DE DOMNUL și spiritul de 
SFINȚENIE.

DECLARAȚIA	7	-	DUHUL	SFÂNT	ÎN	MINE

ISUS,	PRIN	SÂNGELE	ȘI	SACRIFICIUL	TĂU,	EU	AM	PRIMIT	DUHUL	SFÂNT	ȘI	CELE	

7	SPIRITE!

1. DUHULE	SFÂNT,	ASTĂZI	TE	ROG	SĂ	MANIFEȘTI	ÎN	MINE	UN	DUH	DE	ÎNȚELEPCIUNE!	

Duhule Sfânt, te rog să mă umpli cu înțelepciunea Ta și să mă ajuți să-mi rezolv toate 
problemele prin înțelepciunea Ta. Ajută-mă să știu când să vorbesc și când să tac, cum să 
vorbesc și ce să spun în fiecare circumstanță în care Tu știi că voi fi astăzi! 

2. DUHULE	SFÂNT,	ASTĂZI	TE	ROG	SĂ	MANIFEȘTI	ÎN	MINE	UN	DUH	DE	ÎNȚELEGERE

Duhule Sfânt, Te rog să-mi dai înțelegerea Ta! Am nevoie astăzi să pot înțelege Cuvântul 
lui Dumnezeu în profunzimea Lui. Am nevoie de Adevăr ca să-mi pot ghida viața corect 
în toate circumstanțele și să fiu cu adevărat conectat la Tine și la Cuvântul Tău sfânt! 
Ajută-mă să duc astăzi Cuvântul tău în inima oamenilor din jurul meu!
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3. DUHULE	SFÂNT,	ASTĂZI	TE	ROG	SĂ	MANIFEȘTI	ÎN	MINE	UN	DUH	DE	SFĂTUIRE

Duhule Sfânt, te rog să mă sfătuiești Tu astăzi ca să pot rezolva corect problemele mele și 
să urmez întotdeauna inima Ta pentru mine și pentru oamenii din jurul meu.

4. DUHULE	SFÂNT,	ASTĂZI	TE	ROG	SĂ	MANIFEȘTI	ÎN	MINE	UN	DUH	DE	PUTERE

Doamne, te rog să-mi dai puterea Ta ca să pot vindeca orice boală și orice durere și să scot 
afară orice demon, în numele lui Isus!  

5. DUHULE	SFÂNT,	ASTĂZI	TE	ROG	SĂ	MANIFEȘTI	ÎN	MINE	UN	DUH	DE	CUNOȘTINȚĂ

Duhule Sfânt, Te rog să-mi dai cunoștința Ta! Vreau să cunosc Biblia ca să știu cum să mă 
port în orice situație și să folosesc Cuvântul Tău ca etalon! Am nevoie să știu ce faci Tu 
în diverse circumstanțe, în diverse relații, ca să pot mărturisi eficient Evanghelia la orice 
făptură care este în jurul meu! Duhule Sfânt am nevoie să fiu complet lipit de Tine și de 
dragostea Ta, să aud clar vocea Ta și să o urmez cu fidelitate!

6. DUHULE	 SFÂNT,	 ASTĂZI	 TE	 ROG	 SĂ	MANIFEȘTI	 ÎN	MINE	UN	DUH	DE	 FRICĂ	DE	

DOMNUL

Te rog, Duhule Sfânt, să-mi pui în inimă un duh de frică de Domnul ca să pot trăi cu grijă 
în fiecare zi, știind că Tu mă vezi oriunde aș fi și să nu comit nici un păcat. Te rog să faci 
asta în mine, prin puterea Duhului Sfânt, Tată! Am nevoie să prețuiesc numele Tău care 
este peste mine și să trăiesc cu reverență în toate relațiile mele, inclusiv cu mine însumi. 
Am nevoie să știu că Tu ești cu mine și că Numele Tău este peste mine. Vreau să mă port 
cu grijă în orice circumstanță!

7. DUHULE	SFÂNT,	ASTĂZI	TE	ROG	SĂ	MANIFEȘTI	ÎN	MINE	UN	DUH	DE	SFINȚENIE

Te rog, Duhule Sfânt să mă umpli cu un duh de sfințenie care să producă sfințenia Ta 
în mine și să trăiesc în deplina Ta prezență tot timpul zilei! Eu nu pot produce sfințenia, 
Duhule Sfânt, am nevoie de Tine să faci asta, Te rog! 
Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, că Tu ești o persoană, ești a treia persoană din Trinitate! 
Declar că eu trăiesc în era Duhului Sfânt și că Tu locuiești în mine, în viața mea. Duhule 
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Sfânt, vreau să Te tratez ca pe o persoană! Tu ești o Persoană sfântă și ai rațiune, sentimente 
și voință. Duhule Sfânt, astăzi aleg să mă predau Ție cu tot ce sunt!

Îmi predau RAȚIUNEA MEA Ție. Te rog învață-mă să gândesc în felul Tău, Duhule 
Sfânt! 
Îmi predau SENTIMENTELE MELE în mâna Ta, Duhule Sfânt, și te rog să mă înveți 
cum să îmi controlez sentimentele ca să le investesc în lucrurile cu adevărat importante și 
relevante pentru tine și Împărăția Ta. Știu că doar în Tine emoțiile mele sunt în siguranță!
Îmi predau VOINȚA MEA Ție, Duhule Sfânt, și vreau să mă conduci Tu în toate alegerile 
mele, vreau să iau deciziile Tale în toate domeniile vieții mele, în numele lui Isus! Vreau 
să intru în parteneriat cu Tine, Duhule Sfânt, vreau să te rog să fii Tu partenerul meu 
principal în fiecare domeniu al vieții mele, în numele lui Isus!
De astăzi înainte nu voi mai face nimic fără permisiunea Ta, Te rog să mă ajuți să fac 
lucrurile împreună cu Tine, învață-mă ce înseamnă să lucrez în parteneriat cu Tine! Vreau 
să mă înveți să vorbesc cu Tine, să aud vocea Ta și să fiu condus de Tine în fiecare zi!
Să mergem, Duhule Sfânt, și să facem lucrurile împreună astăzi! Duhule Sfânt, Tu 
mergi înaintea mea și eu Te urmez! Știu că în felul acesta vom face lucruri extraordinare 
împreună!


