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RUGĂCIUNI PENTRU 
LUPTĂ SPIRITUALĂ 

Rugăciunea nu este doar o comuniune cu Dumnezeu; ea este și o înfruntare a dușmanului. 
Când Isus era pe pământ, a ajuns față în față cu diavolul când a fost ispitit în pustie (vedeți 
Matei 4 și Luca 4) și de fiecare dată când el încerca să Îl ispitească, Isus îi răspundea cu un 
pasaj din Biblie. El a folosit Sabia Adevărului pentru a se apăra de atacurile dușmanului. 
Să observăm că în timpul acestei conversații, Isus nu s-a raportat la diavol din perspectiva 
lui Dumnezeu. El s-a raportat la diavol ca om, folosind Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi 
trebuie să facem la fel. 

Aceste pasaje despre războiul spiritual sunt exemple pe care le putem folosi și adapta la 
situațiile specifice cu care ne confruntăm în momentele în care noi sau cineva drag nouă 
este atacat. 
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ARMURA LUI DUMNEZEU  

Din	Efeseni	6:13-17	

 
Dumnezeu știe să noi suntem într-o luptă spirituală și El ne pune la dispoziție o armură 
spirituală care ne echipează ca să putem sta în picioare când suntem atacați. 

Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor 

diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva 

conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac 

întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. De aceea, luați 

toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea 

și, după ce ați înfăptuit totul, să rămâneți în picioare. Așadar, stați fermi, 

având coapsele încinse cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății 

și având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă acestea, 

luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale 

celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui 

Dumnezeu. Rugați‑vă în orice vreme în Duhul, aducând tot felul de rugăciuni 

și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții.  

EFESENI 6:11-18  

Recunoaște faptul că te afli în plin război spiritual. Apoi declară protecția pe care ți-a 
dat-o Dumnezeu rugându-te diversele părți din armura descrisă în Efeseni 6. 

RUGĂCIUNE:

“Doamne, Îți mulțumesc că m-ai salvat. Primesc mântuirea Ta într-un mod nou și proaspăt 
și declar că nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Cristos și de locul pe care îl 
am în Împărăția Ta. Mă îmbrac cu neprihănirea și mă ridic împotriva oricărei forme 
de condamnare sau corupție. Acoperă-mă cu sfințenia și cu puritatea Ta, apără-mă de 
atacurile îndreptate împotriva inimii mele. Doamne, îmi pun cureaua adevărului. Aleg un 
stil de viață caracterizat de cinste și integritate. Descoperă-mi minciunile pe care le-am 
crezut și arată-mi azi adevărul Tău. Aleg să trăiesc fiecare moment pentru Evanghelie. 
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Arată-mi ce faci Tu și condu-mă în direcția corectă. Dă-mi puterea de a umbla zilnic cu 
Tine. Cred că Tu ești mai puternic decât orice minciună sau atac al dușmanului și primesc 
și declar puterea Ta peste viața mea. Nu mă poate învinge nimic din ce vine împotriva 
mea azi pentru că Tu ești cu mine. Duhule Sfânt, arată-mi adevărurile din Cuvânt de care 
am nevoie pentru a contracara capcanele dușmanului. Adu-mi –le aminte azi. Duhule 
Sfânt, vreau să merg în ritmul Tău în toate lucrurile, pe măsură ce mă conectez la Tine 
prin rugăciune.”

ARMELE FOLOSITE ÎN RĂZBOIUL SPIRITUAL  

Bazat	pe	2	Corinteni	10:4-5	

 
Când devenim conștienți de războiul spiritual, putem să fim activi și să ne rugăm. 
Dumnezeu ne-a dat victoria și puterea de a lupta prin sângele lui Isus. 

 

Căci armele luptei noastre nu sunt firești, ci sunt făcute puternice 

de Dumnezeu pentru a dărâma fortărețe. Noi dărâmăm 

argumentele și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii 

lui Dumnezeu și luăm captiv orice gând ca să asculte de Cristos.  

2 CORINTENI 10:4-5

Tu poţi porunci oricărui lucru care vine împotriva adevărului lui Dumnezeu revelat în 
Cuvântul Lui, să plece în Numele lui Isus. Fii curajos și roagă-te specific prin puterea lui 
Dumnezeu și a Duhului Său. 

RUGĂCIUNE:

“Tată, Cuvântul Tău spune că nicio armă făurită împotriva mea nu va prospera (Isaia 
54:17) și azi declar în Numele lui Isus: Cuvântul Tău spune: nenorocirea nu va veni de 
două ori! (Naum 1:9). Așa că declar că Satan nu îmi poate cauza nicio nouă problemă, 
așa cum a făcut-o în trecut. Declar în Numele lui Isus că toate aceste rugăciuni sunt 
ascultate și rezolvate pentru că mă încred în Tine. Mă încred în Cuvântul Tău. Îi po-
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runcesc dușmanului să iasă afară din casa mea, de la locul meu de muncă, din biserică, 
din copiii mei și din cei dragi mie. Declar că el nu va putea sta împotriva mea. Nicio 
armă făurită împotriva mea nu va prospera, pentru că Duhul Domnului este peste mine 
și mă protejează. Declar aceste adevăruri în Numele lui Isus. Poruncesc oricărui lucru 
care vine împotriva mea sau a familiei mele și care nu este conform cu Cuvântul și cu 
voia lui Dumnezeu pentru noi, să plece, în Numele lui Isus! Doamne Tată, Îţi dau toată 
mulţumirea, lauda, slava, onoarea și închinarea mea. Îţi mulţumesc că mă iubești, mă 
cureţi și îmi dai un scop.”

RUGĂCIUNI PENTRU PROTECȚIE 

2	Tesaloniceni	3:3;	2	Corinteni	6:14-7:1,	10:3-5;	Romani	12:1-2	

 
Ne îngrijorăm adesea cu privire la siguranța și protecția noastră. Când ne simțim 
așa putem apela imediat la rugăciune, vărsându-ne inimile înaintea Lui și luptând în 
locurile cerești, cerând protecția lui Dumnezeu peste noi și peste familiile noastre. 

 

Însă Domnul este credincios; El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 

2 TESALONICENI 3:3

Spune-I lui Dumnezeu la ce te gândești și ce te îngrijorează. Cere-I protecția supranaturală. 
El a spus că va porunci îngerilor Lui să te păzească în toate căile tale (Psalmi 91:11). 
Declară cu credință această promisiune și predă-te complet; pune-ți încrederea în planurile 
Lui bune și în puterea Lui de a te proteja pe tine și pe cei dragi ție.

RUGĂCIUNE:  

“Doamne, mă plec în închinare înaintea Ta. Îți mulțumesc că ai deschis o cale pentru 
mine prin Fiul tău, Isus. Mă predau complet Ție azi, Îți predau Ție fiecare domeniu 
al vieții mele. Mă predau Dumnezeului celui viu și adevărat și refuz orice implicare 
a diavolului în viața mea. Aleg să îmi înnoiesc mintea și resping orice gând care 
se ridică împotriva cunoașterii lui Cristos. Mă rog și Îți mulțumesc pentru o minte 
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sănătoasă, mintea lui Cristos. Îți cer azi și în fiecare zi protecție peste mine, peste 
familia mea și peste cei dragi mie: toți membrii apropiați ai familiei mele, toate 
rudele mele și toți prietenii mei. Îți cer protecție peste toate călătoriile noastre. 
Veghează Tu asupra finanțelor noastre, asupra posesiunilor noastre, asupra sănătății 
noastre și asupra siguranței noastre (poți deveni și mai specific aici). Tot ce am este 
al Tău, Doamne și declar că Satan nu mă poate atinge și nu poate atinge nimic din 
ce mi-ai dat Tu. Îl mustru pe dușman, poruncindu-i să plece, pentru că sângele lui 
Isus mă acoperă și îmi acoperă familia. El nu ne poate lua ceea ce Tu ne-ai dat; noi 
suntem protejați de Tine și Tu ne porți de grijă în toate lucrurile.”

RUGĂCIUNE PENTRU MĂRTURISIRE

Bazată	pe	Romani	10:10;	Iacov	5:16;	1	Ioan	1:7-9,	3:8	

 
Păcatul nostru ne desparte de Dumnezeu, dar Isus a deschis o cale pentru ca noi să fim 
reuniţi cu Dumnezeu, răscumpărând păcatele noastre prin moartea Sa pe cruce. Când 
acceptăm darul salvării, ne mărturisim păcatele, iar apoi, în viața de creştin, mărturisirea 
oricărui alt păcat și pocăinţa faţă de El, este ceva ce trebuie să continuăm să facem. Dacă 
ne recunoaştem păcatele și ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, El poate să lucreze în 
vieţile noastre și să ne transforme pentru a fi tot mai mult asemenea Lui.

 

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să 

ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. 

1 IOAN 1:9

În smerenie, fără frică de condamnare sau de pedeapsă, vino sincer înaintea lui Dumnezeu 
și mărturiseşte-ţi păcatul în mod regulat. Indiferent dacă ţi se pare un păcat mare sau mic, 
păcatul este păcat și afectează relaţia ta cu Dumnezeu. Primeşti atenţia lui Dumnezeu 
atunci când Îi spui păcatul tău și te întorci de la acel păcat pentru a-L urma pe El. După 
ce mărturiseşti, adu-ţi aminte și proclamă peste tine puterea sângelui lui Isus în viaţa ta, 
care te spală, te curăţă și îţi dă un nou început.
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RUGĂCIUNE:

“Doamne Isuse, Îţi mărturisesc toate păcatele mele. Mă pocăiesc și mă întorc de la ele. Îmi 
pare rău pentru răul pe care l-am făcut. Mărturisesc acele momente în care ar fi trebuit să 
mă ridic și să fac binele dar în schimb nu am făcut nimic. Pun totul la picioarele Tale. Îţi 
predau Ţie gândurile mele, cuvintele mele, faptele mele și ceea ce nu fac. Îţi mulţumesc, 
Doamne, că m-ai iertat și că ai deschis o cale pentru mine prin Fiul Tău, Isus. Doamne 
Isuse, cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Ai murit pe cruce pentru păcatele mele și ai 
înviat în a treia zi. Îmi mărturisesc toate păcatele și mă pocăiesc. Primesc iertarea Ta și 
Te rog să mă cureţi de orice păcat. Îţi mulţumesc că m-ai răscumpărat, că m-ai eliberat, că 
m-ai făcut sfânt și că ai dat scop vieţii mele.”

RUGĂCIUNE DE IERTARE

Bazată	pe	Matei	6:14-15;	Levitic	19:18	

 
Iertarea poate părea o provocare, dar Dumnezeu ne clarifică în Biblie faptul că El ne 
iartă în mod liber și se aşteaptă ca şi noi să facem acelaşi lucru faţă de cei din jur. 

Căci, dacă le iertați oamenilor nelegiuirile, vi le va ierta și vouă Tatăl vostru cel 

ceresc, dar, dacă nu le iertați oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta nelegiuirile. 

MATEI 6:14-15

Vino înaintea Domnului cu smerenie, onestitate și sinceritate. Împărtăşeşte domeniile 
din viața ta în care ai nevoie să-i ierţi pe ceilalţi. Chiar dacă nu poţi rezolva o problemă 
cu o anumită persoană, o poţi rezolva faţă de Dumnezeu, eliberând acele persoane prin 
faptul că le ierţi. Pe măsură ce alegi să-i ierţi pe cei care te-au rănit sau epuizat, poţi să-L 
lauzi și să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pentru iertarea pe care ţi-a oferit-o atunci când nu 
o meritai.
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RUGĂCIUNE:

“Doamne, trebuie să mărturisesc ceva. Nu i-am iubit pe alţii aşa cum trebuie. Am 
purtat pică unor oameni și nu i-am iertat în inima mea. Doamne, ştiu că Tu mi-ai 
iertat atât de multe și am nevoie de ajutorul Tău pentru a face ca Tine și pentru a-i 
ierta pe ceilalţi. Prin credinţă, îl/o iert pe (spune-le numele). De asemenea, mă iert 
și mă accept pe mine pentru că Tu m-ai făcut o făptură nouă în Numele lui Isus.”

RUGĂCIUNE ÎMPOTRIVA MÂNDRIEI 

Bazată	pe	Proverbe	11:2,	16:18,	26:12;	1	Timotei	3:6	

 
Biblia ne spune că mândria vine înaintea căderii. Mândria poate fi o adevărată problemă 
în vieţile noastre, dar avem puterea de a o învinge prin Isus. 

Când vine îngâmfarea, vine și rușinea, dar înţelepciunea este cu cei modești.

PROVERBE 11:2

Practicarea smereniei presupune să învingem mândria din vieţile noastre. Aşa cum îţi 
mărturiseşti alte păcate, mărturiseşte-ţi cu regularitate lui Dumnezeu și mândria. Predă-o 
Lui și roagă-L să te ajute să trăieşti în smerenie, liber de mândrie și de egocentrism. Dacă 
simţi că mândria este o problemă care continuă să fie prezentă în viața ta, mărturiseşte-o 
zilnic și adu-o înaintea lui Dumnezeu. 

RUGĂCIUNE:

“Tată, vin înaintea Ta în Numele lui Isus. Ştiu că mândria doar mă îndepărtează 
de Tine. Predau orice ar putea cauza mândrie în inima mea în relaţiile cu oamenii. 
Te rog, Doamne, să-mi aminteşti zilnic că adevărata smerenie nu este să gândesc 
despre mine că sunt inferior/inferioară, ci să mă gândesc mai puţin la mine. Mă 
smeresc înaintea Ta și vin la Tine ca un copil.“

Notă: Una din cele mai bune metode de a ne smeri este să combinăm rugăciunea cu postul. 
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RUGĂCIUNE ÎMPOTRIVA LEGĂTURILOR GENERAŢIONALE 

Bazată	pe	Exod	20:4-6,	34:7;	Numeri	14:18;	2	Corinteni	5:17;	Romani	8:1,	12:1	

 
Legăturile generaţionale sunt păcate care se transmit din generaţie în generaţie. Fie că 
este mândria, dependenţa, divorţul, abandonarea, păcatul sexual sau altceva, prin luptă 
spirituală poţi să proclami că puterea Sângelui lui Isus să oprește păcatul în generaţia ta și 
că el nu va mai fi transmis nimănui din familia ta.

Să nu‑ți faci vreun chip cioplit și nici vreo înfățișare a ceea ce este sus 

în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele de sub pământ. Să nu te pleci 

înaintea lor și să nu le slujești, fiindcă Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un 

Dumnezeu gelos, Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor, 

până la a treia sau a patra generație a celor ce Mă urăsc și arăt îndurare 

față de mii de generații ale celor ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.  

EXOD 20:4-6

Identifică legăturile generaţionale care ar putea fi în viața ta și adu-le înaintea lui 
Dumnezeu. Roagă-te ca puterea Lui să învingă păcatul care a afectat generaţii la rând din 
familia ta. Roagă-L să îl oprească chiar acum, în viața ta și mustră orice păcat sau orice 
lucru care încearcă să te îndepărteze de relaţia ta cu Cristos. Roagă-te pentru protecţie, 
vindecare și o cale nouă pentru tine și familia ta.

RUGĂCIUNE:

“Tată, îmi dau seama că am moştenit anumite urmări ale celor petrecute în  familia mea 
și, în Numele Domnului Isus Cristos, proclam că puterea Ta rupe orice legătură a bolii 
mentale sau fizice, a mândriei, a dependenţei sau orice altceva de peste mine și familia 
mea care este rezultatul păcatului transmis generaţional prin părinţi, bunici sau alţi 
membri ai familiei (dacă îţi aminteşti ceva specific, vorbeşte cu Dumnezeu despre ele.) 
Proclam că tot păcatul generaţional se opreşte aici și acum și că eu nu îl voi mai transmite 
nimănui din familia mea. Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai eliberat și că ai deschis o cale 
nouă pentru mine și familia mea.”
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RUGĂCIUNE PENTRU VINDECARE

Bazată	pe	1	Petru	2:24;	Psalmii	103:2-5;	Luca	1:37	

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al miracolelor. Exact aşa cum citim despre El în 
Biblie, încă putem să-L vedem cum face vindecări miraculoase și astăzi. El este cel care 
ne vindecă și ne putem apropia cu încredere de El pentru a-L ruga să ne vindece pe noi 
sau pe o cunoştinţă de-a noastră.

Suflete al meu, binecuvântează‑L pe Domnul și nu uita niciuna din 

binefacerile Lui! El îți iartă toate nelegiuirile, îți vindecă toate bolile, îți 

răscumpără viața din groapă, te încununează cu îndurare și milă, îți 

satură de bine vigoarea și tinerețea ta este reînnoită precum a vulturului. 

PSALMUL 103:2-5

Prin credinţă, roagă-L pe Dumnezeu să te vindece. Proclamă puterea și bunătatea Sa, 
crezând și având încredere în El că va avea grijă de tine sau de cei pentru care te rogi să 
fie vindecaţi.

RUGĂCIUNE:

“Tată, în Numele lui Isus, vin înaintea Ta și mă rog pentru vindecare (numeşte-te pe tine 
sau pe altcineva pentru care te rogi ca să experimenteze vindecarea). Speranţa mea este 
în Tine, Cel care ne vindecă. Cred că poţi să faci acest lucru. Numele Tău este Iehova 
Rafa - Dumnezeu Care vindecă și cred că orice genunchi se va pleca înaintea Ta, inclusiv 
(numeşte boala sau afecţiunea). Îţi mulţumesc, Isus, că ai murit pe cruce pentru ca noi 
să putem primi vindecarea. Tu ne spui că ne ierţi păcatele și ne vindeci bolile și Te laud 
pentru aceasta. Îţi mulţumesc că Duhul care L-a înviat pe Isus din morți trăieşte în noi. 
Stau în credinţă și cred pentru vindecarea (a ta sau a persoanei pentru care te rogi). Nimic 
nu este imposibil pentru Tine, Dumnezeule! Dă-ne pace și călăuzeşte-ne pe măsură ce Tu 
lucrezi în vieţile noastre. În Numele lui Isus, Amin.”
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RUGĂCIUNE PENTRU CĂSNICIE  

Bazată	pe	Efeseni	5:25-29	 

Dumnezeu a creat căsătoria, iar modelul Lui pentru aceasta este unul bun. În căsnicie, la 
fel ca în orice altă relație interumană, trebuie să lucrăm pentru a iubi cum trebuie. Nu 
putem face acest lucru cu succes doar prin forţele proprii. Avem nevoie ca Dumnezeu, 
Care este însăşi dragostea, să ne dea Duhul Său Sfânt și să ne ghideze în căsnicia noastră. 
Căsnicia este o ilustrație a lui Isus Cristos și a miresei Sale, Biserica. Ca soţi și soţii 
creştini, avem marea onoare de a reprezenta dragostea și angajamentul lui Cristos pentru 
biserică prin dragostea și angajamentul nostru unul faţă de celălalt.

Soților, iubiți‑vă soțiile așa cum Și‑a iubit și Cristos Biserica și S‑a dat pe Sine 

pentru ea, ca s‑o sfințească, curățind‑o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, pen‑

tru a o înfățișa înaintea Lui ca pe o Biserică slăvită, neavând vreo pată sau 

zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără cusur. Tot 

așa trebuie să‑și iubească și soții soțiile și anume ca pe trupurile lor. Cel ce‑

și iubește soția se iubește pe sine. Fiindcă nimeni nu și‑a urât vreodată tru‑

pul, ci îl hrănește și are grijă de el, la fel cum face și Cristos pentru Biserică.  

EFESENI 5:25-29 NTR

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru căsnicia ta. Începe prin a-L ruga să te ajute să fii 
cel/cea mai bun(ă) soţ/soţie care poţi să fii. Roagă-L să te ajute să iubeşti bine și să-ţi 
vezi soţul/soţia aşa cum o/îl vede El. Apoi, roagă-te pentru căsnicia ta, rugându-L pe 
Dumnezeu să folosească căsnicia ta pentru a avea impact în lume pentru El. Roagă-te 
pentru protecţie fizică, spirituală și emoţională. Roagă-te pentru unitate în căsnicia ta și 
înţelepciune de la El pentru cum să vă trăiţi vieţile ca „unul singur”. Adu în faţa Lui orice 
lucru din căsnicia ta care te îngrijorează și încrede-te în El că va lucra de partea ta. 

RUGĂCIUNE:

“Îţi mulţumesc, Doamne, că ne iubeşti și că ai creat căsnicia ca o ilustrare a dragostei 
Tale pentru noi, aici pe pământ. Ajută-mă, Doamne, să-mi iubesc soţul/soţia 
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(spune-le numele) aşa cum Tu mă iubeşti pe mine. Ajută-mă să-mi ascult soţul/
soţia, să-l/să o onorez și să-l/să o pun înaintea mea. Protejează-ne fizic, mental, 
emoţional și spiritual. Te rugăm să construieşti o unitate mai mare între noi, să 
ne faci mai puternici ca și cuplu, mai devotaţi unul altuia și Ţie. Foloseşte-ne, 
Doamne, creşte-ne pentru a fi un exemplu a cum trebuie să arate o căsnicie după 
inima lui Dumnezeu. Foloseşte-ne pentru a face împreună mai mult decât am putea 
face vreodată individual. Ne rugăm să avem o influenţă mai mare și un impact mai 
mare în vieţile oamenilor din jur. Te rugăm să lucrezi prin noi în vieţile prietenilor 
noştri, a familiilor noastre și chiar și a celor de departe. Umple-ne cu Duhul Tău cel 
Sfânt și acţionează prin noi pentru a-i aduce mai aproape pe cei care sunt departe 
de Tine, pentru ca ei să poată avea o întâlnire cu Dumnezeul cel Viu, care îi caută 
și îi salvează pe cei pierduţi și care ne eliberează și de dă un scop. Alegem, ca și 
cuplu, să Te iubim întâi pe Tine, Doamne. Mărturisim că avem nevoie de Tine. Îţi 
mulţumim că ne-ai adus împreună. Alegem să ne iubim unul pe celălalt astăzi și în 
fiecare zi. Îţi mulţumim pentru căsnicia noastră. Te rugăm să o binecuvântezi, să o 
creşti și să fii prezent în ea întotdeauna.”

 


