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RUGĂCIUNEA LUI IABEȚ 

”Iabeţ L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „Oh, de m-ai binecuvânta şi 

mi-ai lărgi hotarele! Fie mâna Ta cu mine şi păzeşte-mă de rău ca să nu ajung 

în durere!“” 

1 CRONICI 4:10 

Ne putem ruga rugăciunea lui Iabeț în fiecare zi. 

01 BINECUVÂNTARE 

Iabeț își începe rugăciunea cerându-i lui Dumnezeu binecuvântarea Lui. Avem 
nevoie de mai mult din binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a fi mai bine echipați și 
pentru a face o diferență pentru Împărăția Lui. Avem nevoie de mai multă provizie, 
mai multe daruri spirituale, mai multă înțelepciune, ca să îi putem binecuvânta și 
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pe alții cu ce ne-a dat El. Iacov 4:2-3 ne spune: ” Voi doriţi, dar nu aveţi; ucideţi şi 
râvniţi, dar nu puteţi obţine; vă certaţi şi vă luptaţi, dar nu aveţi, pentru că nu cereţi. 
Sau cereţi, dar nu primiţi, pentru că cereţi ce este rău, ca să risipiţi în plăcerile 
voastre”. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze, dar de multe ori așteaptă ca noi să 
avem atitudinea corectă. Avem un Dumnezeu mare, și putem fi îndrăzneți când Îi 
cerem să ne binecuvânte. Iacov ne spune că Dumnezeu ne vede inimile, și că El 
e atent la noi atunci când cerem binecuvântarea nu doar pentru noi, ci pentru a-i 
putea ajuta și pe alții. 
 „Oh, de m-ai binecuvânta... ” 

1 CRONICI 4:10 

Cere-I lui Dumnezeu să te binecuvânte. Recunoaște nevoia ta de provizie, și îndrăznește 
să ceri mai mult decât ai nevoie pentru ca să poți fi o binecuvântare și pentru alții. 

RUGĂCIUNE:	

”Doamne Tată, mă rog să mă binecuvânți cu mai mult decât am nevoie pentru a 
putea fi o binecuvântare pentru alții. Mă rog să îmi dai mai mult, să mă echipezi ca 
să dau cu generozitate și altora și să le împlinesc nevoile materiale în Numele Tău. 
Dă-mi mai multe daruri spirituale ca să pot întări biserica și ca să fiu mai eficient 
pentru Împărăție. Mă rog pentru belșug de înțelepciune și discernământ ca să îi pot 
îndrepta pe alții spre Tine și ca să iau decizii care Te onorează. Ajută-mă să am o 
perspectivă corectă asupra binecuvântărilor Tale, să nu devin egoist, ci să rămân 
concentrat la a folosi ce mi-ai dat pentru a sluji alți oameni.” 

02 INFLUENȚĂ 

Următorul lucru pe care l-a cerut Iabeț a fost mai multă influență. Pe măsură ce 
binecuvântările lui Dumnezeu cresc în viețile noastre, cerem și experimentăm mai 
multe oportunități de a influența lumea din jur pentru El. Dumnezeu are puterea de a ne 
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binecuvânta foarte mult, și are de asemenea și puterea de a deschide ușile oportunităților 
pentru ca noi să facem o diferență. Vrem să pășim pe uși pe care doar El le poate deschide, 
și El ne răspunde când îi cerem în mod specific mai multă influență pentru Numele Lui. 

”(de) mi-ai lărgi hotarele...” 

1 CRONICI 4:10 

Roagă-te pentru mai multă influență. Crede că Dumnezeu îți va deschide uși și te va 
conduce pe cea mai bună cale pentru viața ta, spre slava Lui. 

RUGĂCIUNE:	

”Doamne, fă-mă eficient în sfera mea de influență și deschide uși noi ca să pot influ-
ența și ajunge la și mai mulți oameni (numește diverse domenii în care ți-ar place să 
ai mai multă influență). Ajută-mă să fiu un bun administrator al responsabilității pe 
care mi-ai încredințat-o. Mă rog să îmi lărgești sfera de influență pentru slava Ta”. 

03 PREZENȚĂ 

Pentru a avea un impact de lungă durată, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în 
viețile noastre. Dumnezeu poate face mult mai mult decât cerem sau gândim noi, prin 
puterea Lui la lucru în viețile noastre (Efeseni 3:20). Pe măsură ce Îi cerem mai multă 
binecuvântare și influență, trebuie să îi cerem și mai mult din prezența Lui, la fel cum a 
făcut Iabeț, pentru ca să nu trăim prin propria noastră putere, ci prin prezența și sub mâna 
Dumnezeului nostru cel atotputernic. 

”Fie mâna Ta cu mine...” 

1 CRONICI 4:10 

Recunoaște, cu smerenie, nevoia Ta pentru prezența lui Dumnezeu. Încrede-te în El și 
cere-I mai mult din El în viața ta. 



RUGĂC I UNEA 	 LU I 	 I A B E Ț	

         33

RUGĂCIUNE:	

”Doamne, știu că fără Tine nu sunt nimic. Nu pot face ceea ce m-ai chemat să 
fac de unul singur. Am nevoie de prezența Ta cu disperare. Depind de Tine în 
întregime. Recunosc că același duh care l-a înviat pe Isus din morți trăiește în mine. 
Mă rog să am succes în oportunitățile pe care mi le dai, prin puterea Duhului Tău. 
Îți mulțumesc că ești cu mine. Nu aș putea trăi fără Tine.”

04 PROTECȚIE 

La final, Iabeț i-a cerut lui Dumnezeu să îl protejeze. Trebuie să înțelegem faptul că 
diavolul va încerca să ne oprească din a influența lumea pentru Isus. Putem să ne rugăm 
nu doar să ne ajute când diavolul ne atacă, ci chiar să oprească atacul lui ”din fașă”. Isus 
a câștigat deja, deci nu trebuie să ne temem de distrugere. Dumnezeu promite să fie cu noi 
și să ne protejeze, și pentru că El e cu noi nu avem de ce să ne temem. 

”...păzește-mă de rău ca să nu ajung în durere!” 

1 CRONICI 4:10 

Crede că Dumnezeu te protejează. Spune-i domeniile specifice în care ai nevoie de protecția 
Lui și cere-I să acopere domeniile pe care încă nu le poți vedea. 

RUGĂCIUNE:	

”Doamne, mă rog ca pe măsură ce împlinesc planul Tău pentru viața mea, Tu să 
oprești orice atac al dușmanului împotriva mea. Te rog protejează-mi trupul, mintea 
și emoțiile. Nu îl lăsa pe dușman să câștige vreo fortăreață în viața mea. Mă rog și 
ca să îmi protejezi familia și comunitatea de orice rău. Știu că Cel care e în mine 
e mai mare decât cel care e în lume, așa că nu am niciun motiv să mă tem. Îți 
mulțumesc că veghezi asupra mea. Te iubesc și am încredere în Tine”.


