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CUM SĂ TE ROGI 
FOLOSIND VERSETE 
DIN BIBLIE? 

Cuvântul lui Dumnezeu este una din cele mai prețioase unelte pe care le avem pentru a 
avea o viață de rugăciune dinamică. El produce putere, adevăr și te încurajează. 

Să începem cu Psalmul 23, care a fost scris de regele David. Ia-ți un moment pentru a-l 
citi și apoi folosește rugăciunea de mai jos pentru a începe o conversație cu Dumnezeu. 

PASAJ	BIBLIC:

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă face să mă întind 

pe pășuni verzi. El mă conduce la ape odihnitoare. Îmi înviorează sufletul și mă 

călăuzește pe cărări drepte, datorită Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin 

valea umbrei morții, nu mă tem de rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă 

mângâie. Tu‑mi întinzi masa în fața dușmanilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn. 

PSALMUL 23

RUGĂCIUNE:

“Doamne, Tu ești Cel care îmi poartă de grijă și știu că vei avea grijă de mine. Îți 
mulțumesc că mă duci la locuri de odihnă. Tu ești sursa mea de energie și de pasiune. 
Tu mă ajuți să nu renunț și mă conduci spre o viață trăită cu scop și în libertate. 
Chiar și în cele mai grele momente sau provocări, nu am de ce să mă tem pentru că 
Tu ești cu mine. Prezența și puterea Ta mă mângâie mereu. Știu că Tu îmi pregătești 
calea și că dușmanii mei nu mă pot atinge, pentru că Tu mă aperi. Știu că Tu m-ai 
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binecuvântat și Îți mulțumesc că m-ai ales și mi-ai dat un scop. Binecuvântările 
Tale sunt mai mult decât aș fi putut cere vreodată. Știu că Tu ești bun, Doamne, și 
că ești cu mine în toate zilele vieții mele. Tu m-ai ales pe mine și eu Te aleg pe Tine 
și asta înseamnă că voi fi cu Tine, în prezența Ta, pentru totdeauna”.
 
În următoarea secțiune vom folosi câteva pasaje din Scriptură pentru a revendica 
promisiunile lui Dumnezeu prin rugăciune. Le poți face cât de personal vrei. 
Vei beneficia cel mai mult de Scripturi când te rogi din ele, în momentul în care 
Dumnezeu îți arată din Cuvântul Său lucrurile cu care te confrunți în acest moment 
al vieții tale.  

PASAJ	BIBLIC:

Apropiați‑vă de Dumnezeu și El Se va apropia de voi! 

IACOV 4:8

RUGĂCIUNEA:

“Tată din ceruri, mi-ai promis că dacă mă apropiu de Tine și Tu te vei apropia de 
mine. Am nevoie de mai mult din prezența Ta astăzi și mă apropiu de Tine prin 
rugăciune, închinare și prin citirea Cuvântului. Îmi deschid inima față de Tine și Te 
rog să vii lângă mine și să mă schimbi ca să fiu tot mai mult ca Tine” 

PASAJ	BIBLIC:

Cercetează‑mă, Dumnezeule, și cunoaște‑mi inima, încearcă‑mă și cunoaște‑mi 

frământările! Vezi dacă sunt pe o cale idolatră sau: pe o cale a durerii, probabil cu 

sensul de mod de viață păcătos care provoacă durere și condu‑mă pe calea veșniciei!  

PSALMUL 139:23-24
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RUGĂCIUNEA:

“Doamne Tată, Te rog cercetează-mi inima. Dacă găsești în ea ceva ce nu Îți este 
plăcut, arată-mi lucrul respectiv și ajută-mă să îl elimin din viața mea. Ajută-mă să 
trăiesc o viață care îi atrage pe oameni la Tine. Ajută-mă să trăiesc o viață cu scop 
pe acest pământ.”

PASAJ	BIBLIC:

Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea 

Lui și vi se vor da și toate acestea.  

MATEI 6:33

RUGĂCIUNEA:

“Cuvântul Tău îmi spune că dacă voi căuta mai întâi Împărăția Ta și neprihănirea 
Ta, Tu mă vei conduce la o viață de binecuvântare, scop și libertate. Sunt al Tău, 
Doamne, și Îți dau ziua de astăzi Ție. Ajută-mă să pun prioritățile Tale pe primul 
loc în viața mea, împărtășind dragostea Ta și făcând Numele Tău cunoscut. Știu că 
atunci când mă concentrez la Tine și nu la mine, voi primi bucurie și pace. ”

PASAJ	BIBLIC:

Smeriți‑ vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța! 

IACOV 4:10

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, Tu ai promis că dacă mă smeresc înaintea Ta, Tu mă vei ridica. Recunosc 
astăzi că nu pot reuși de unul singur și că am nevoie de Tine în orice moment. 
Mă smeresc înaintea Ta și Îți cer să lucrezi în și prin mine. Îți dau azi timpul 
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meu, eforturile mele, gândurile mele și cuvintele mele (numește diverse domenii 
specifice, dându-I-le lui Dumnezeu). Doamne, folosește-mă pentru planurile Tale. 
Cred că Tu vei fi cu mine și mă vei ridica”. 

PASAJ	BIBLIC:

Căci Dumnezeu nu ne‑a dat un duh 

de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine.   

2 TIMOTEI 1:7

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, știu că Tu nu mi-ai dat un duh de teamă sau de timiditate, ci unul de 
putere, dragoste și auto-control. Când mintea mea o ia razna, mă rog ca Tu să îmi 
înnoiești duhul și să lași ca puterea, dragostea și disciplina să mă aducă înapoi. 
Ajută-mă ca pe zi ce trece să seamăn tot mai mult cu Tine. Declar că orice lucru 
care nu vine de la Tine trebuie să iasă afară din viața mea, în Numele puternic al lui 
Isus. Declar că nu am un duh de frică, ci o minte și o judecată sănătoasă.”

PASAJ	BIBLIC:

Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce‑L iubesc pe 

Dumnezeu, al celor ce sunt chemați potrivit cu planul Său.  

ROMANI 8:28

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, Tu ai promis în Cuvântul Tău că toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele meu. Sunt acum în viața mea circumstanțe care nu mă fac să mă simt prea 
bine și în care nu pot vedea nici măcar o fărâmă de bine (spune-I lui Dumnezeu 
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situațiile care îți cauzează durere sau probleme). Dar chiar dacă asta simt, aleg 
să cred adevărul Tău dincolo de sentimentele mele. Te cred când spui că toate 
lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Chiar și în situații limită, știu că Tu 
lucrezi pentru mine și că îți dorești mai mult pentru mine decât îmi doresc eu 
însumi. Îți mulțumesc că ai un scop pentru mine și că lucrezi în toate circumstanțele 
spre binele meu.”

PASAJ	BIBLIC:

Poporule, încrede‑te în El în orice vreme, varsă‑ți inima înaintea Lui! 

Dumnezeu este adăpostul nostru.   

PSALMUL 62:8

RUGĂCIUNEA:

“Tată, în Cuvântul Tău Tu mă inviți să îmi vărs inima înaintea Ta. Tu ești scăparea 
mea și știu că pot aduce la Tine orice cred, simt sau fac. Știind că Tu ești refugiul 
meu, vin la Tine și Îți dau tot ce am în inima mea (spune-I lui Dumnezeu care sunt 
lucrurile specifice din inima Ta azi). Aduc la Tine lucrurile care mă îngrijorează și 
cele care mă încântă, lucrurile la care sper și cele de care mă tem, le aduc pe toate 
la Tine pentru că știu că pot avea încredere în Tine. Ajută-mă și călăuzește-mă în 
orice domeniu, în Numele lui Isus.”

PASAJ	BIBLIC:

Domnul îți va deschide vistieria Lui cea bună, cerul, ca să dea pământului tău 

ploaie la timp și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta 

multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.   

DEUTERONOM 28:12



CUM 	 S Ă 	 T E 	 ROG I 	 FO LOS I ND 	 V ER S E T E 	 D I N 	 B I B L I E ?	

         39

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, cred că Tu ai tot ce am nevoie și că vrei să mă binecuvânți. Tu îmi spui în 
Cuvântul Tău că vei deschide cerurile și vei binecuvânta munca mea. Știu că fără 
Tine nu pot face nimic. Deschide cerurile și toarnă binecuvântarea Ta și puterea 
Ta peste mine. Îți ofer Ție munca și eforturile mele și îți cer să îmi dai favoarea și 
binecuvântarea Ta peste orice lucru peste care îmi pun mâna (predă lucruri specifice 
în mâinile Lui). Să fie totul doar spre slava Ta, pentru ca oamenii să poată vedea 
puterea și bunătatea Ta la lucru în viața mea.”

PASAJ	BIBLIC:

Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii, 

nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, 

nici adâncimea, nicio altă creație nu vor fi în stare să ne despartă de 

dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.  

ROMANS 8:38-39

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, sunt smerit azi de dragostea Ta pentru mine. Tu ești așa de măreț și eu așa 
de mic și totuși, Tu mă iubești pe deplin. Îi amintesc sufletului meu azi că nu mă 
poate despărți nimic de dragostea Ta  sunt așa de recunoscător! Nu pot face nimic 
nici ca să câștig, nici ca să pierd dragostea Ta; Tu mă iubești necondiționat. Pentru 
că știu că nimic de pe pământ, din timp sau din spațiu, sau din întreaga creație, nu 
mă poate despărți de dragostea Ta, voi trăi plin de încredere și în pace; știu că am 
fost și voi fi pentru totdeauna complet iubit de Tine.”
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PASAJ	BIBLIC:

Orice armă făurită împotriva ta va da greș și pe orice limbă care 

se ridică să te judece o vei condamna. Aceasta este moștenirea 

robilor Domnului și dreptatea lor din partea Mea, zice Domnul.  

ISAIA 54:17

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, știu că nicio armă făurită împotriva mea nu va avea putere pentru că 
eu sunt copilul Tău. Simt presiune în viața mea acum și uneori mă simt complet 
depășit (spune-i lui Dumnezeu ce te preocupă). Însă chiar dacă mă simt așa, îmi 
revendic promisiunea că nicio armă făurită împotriva mea nu mă va putea învinge 
și că Tu vei reduce la tăcere orice limbă care se ridică să mă acuze. Acest adevăr 
este garantat de dragostea și puterea Ta salvatoare față de mine.”

PASAJ	BIBLIC:

Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, 

faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, 

care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Cristos Isus. 

FILIPENI 4:6-7

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, încep să mă îngrijorez (spune-I lui Dumnezeu ce te îngrijorează). Nu îmi 
place acest sentiment, dar Îți mulțumesc că pot veni înaintea Ta și pot primi pace. 
Tu mă inviți să înlocuiesc îngrijorarea cu rugăciunea și chiar dacă inima și mintea 
mea îmi spun altceva, vin la Tine știind că Tu mă vindeci și îmi liniștești sufletul. Îți 
mulțumesc că mi-ai dat viață și suflare. Îți mulțumesc că m-ai creat în chip minunat 
și înfricoșător, după chipul și asemănarea Ta. Renunț la toate grijile mele, la orice 
stare de neliniște fizică sau mentală și la orice încercare de a controla lucrurile 
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(spune-I specific la ce renunți). Mă predau Ție pe deplin. Am nevoie de Tine. Am 
nevoie de pacea care depășește orice înțelegere umană. Chiar dacă lucrurile din 
jurul meu sunt instabile, mă rog ca pacea Ta să fie evidentă în inima și în viața mea. 
Păzește-mi inima și gândurile, Doamne. Cred că Tu ești credincios și primesc azi 
pacea Ta.”

PASAJ	BIBLIC:

Căci Eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 

planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. 

Mă veți chema și veți veni să vă rugați Mie, iar Eu vă voi asculta. 

Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta din toată inima. 

IEREMIA 29:11-13

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, am așa de multe planuri pentru viața mea, dar știu că planurile Tale sunt 
cele mai bune. Tu îmi spui că ai planuri de a mă binecuvânta și că ai un viitor și o 
nădejde pentru mine. Îți mulțumesc că mă iubești suficient de mult încât să ai un 
plan pentru viața mea. Mi-ai promis că mă vei asculta când Te chem. Îți mulțumesc 
că mă asculți când mă rog. 
Sunt plin de încredere știind că slujesc unui Dumnezeu căruia îi pasă de viața mea. 
Vreau să Te găsesc în fiecare zi și Tu ai spus că dacă Te voi căuta cu toată inima Te 
voi găsi. 
Îți mulțumesc că îmi arăți calea spre Tine. Pun planurile mele la picioarele Tale 
și primesc planurile Tale (spune-I specific ce planuri Îi predai). Știu că Tu vezi 
imaginea de ansamblu și că știi ce e cel mai bine pentru mine. Mă încred în Tine și 
Îți cer să mă călăuzești spre planurile Tale.”
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PASAJ	BIBLIC:

Felul vostru de viață să fie fără iubire de bani! Fiți mulțumiți cu ce aveți, 

pentru că El a spus: „Nicidecum nu te voi lăsa și nicidecum nu te voi părăsi!  

EVREI 13:5

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, sunt așa de mângâiat de gândul că Tu nu mă vei părăsi niciodată. Tu ești 
mereu cu mine și știu că lângă Tine sunt în siguranță. Știu că nu sunt singur când 
trec prin diverse situații; Tu ești cu mine. Ajută-mă să îți simt prezența. Mă rog să 
mă liniștești cu Duhul Tău când mă simt nesigur sau speriat; adu-mi aminte că nu 
sunt niciodată singur pentru că Tu, Dumnezeul cel Atotputernic, ai promis că vei fi 
întotdeauna cu mine.”

PASAJ	BIBLIC:

Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi da odihnă! 

Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, pentru că Eu sunt 

blând și smerit în inimă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre! 

MATEI 11:28-30

RUGĂCIUNEA:

“Doamne Isuse, mă simt așa obosit și împovărat (spune-I lui Dumnezeu în ce 
domeniu ești obosit). Sunt epuizat din punct de vedere fizic și mental. Viața pare 
grea și simt că nu pot continua în ritmul acesta. Tu mă inviți să vin la Tine când sunt 
obosit și cad azi la picioarele Tale, disperat după odihnă, pace și perspectivă. Arată-
mi când încerc să fac lucrurile prin propriile mele puteri. Arată-mi când trebuie să 
mă odihnesc în loc să mă străduiesc mai mult. Arată-mi căile Tale. Arată-mi cum să 
umblu în blândețe, smerenie și odihnă. Căile Tale sunt mai înalte decât căile mele 
și mă rog să îmi transformi inima și mintea ca să fiu mai mult ca Tine.”
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PASAJ	BIBLIC:

Cel ce locuiește la adăpostul Celui Preaînalt, se odihnește la umbra Celui 

Atotputernic . Îi voi zice Domnului : Adăpostul meu, Fortăreața mea, Dumnezeul 

meu în Care mă încred!

PSALMUL 91:1-2

RUGĂCIUNEA:

“Doamne, declar că locuiesc la adăpostul Tău, Dumnezeul cel Preaînalt și că mă 
odihnesc la umbra Ta, Dumnezeul cel Atotputernic. Declar că Tu ești singura mea 
scăpare și refugiul meu. Tu ești Dumnezeul meu și eu mă încred în Tine. Când mă 
confrunt cu lucruri care îmi provoacă neliniște sau frică (mărturisește care sunt 
aceste lucruri), știu că pot veni la Tine ca loc de scăpare. Îți mulțumesc pentru 
puterea și protecția Ta.”

PASAJ	BIBLIC:

Împărăția Ta este o împărăție veșnică și stăpânirea Ta dăinuie din generație în 

generație. Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale și plin de îndurare față 

de tot ce a creat. Domnul îi sprijină pe toți cei ce cad și îi îndreaptă pe toți cei încovoiați! 

PSALMUL 145:13-14

RUGĂCIUNEA:

“Dumnezeule atotputernic, declar promisiunile din Cuvântul Tău în timpul meu de 
rugăciune și Te laud pentru Cine ești. Tu ești demn de încredere și credincios. Îți 
mulțumesc că mă pot încrede în credincioșia Ta față de mine. Știu că atunci când 
vin înaintea Ta cu smerenie și cu o inimă predată Tu mă vei ridica.”


