
Rugăciunea

1. De ce trebuie sa ne rugăm?

Atunci când un copil a fost  născut, are nevoie sa respire. Rugăciunea înseamnă "să vorbesc cu 
Dumnezeu" şi este ca respiratia pentru viaţa noastră spirituală. Dumnezeu este interesat de tine şi 
vrea o relaţie cu tine. Şi este lafel ca şi alte relaţii: mai multe şi mai sincer vorbim cu altii, mai profund 
şi relaţia devine mai intensă.

Luca 11:1-13
Ce ne invata aici despre rugaciune?

Pentru ce trebuie sa ne rugam?
Filipeni 4:6:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Şase tipuri de rugăciune

Slavă: Cult lui Dumnezeu pentru cine este el. (Psalmi 135:3)
Recunostintă: Mulţumesc lui Dumnezeu pentru mila şi providenţei sale. (1 Tesaloniceni 5:18)
Plânge: Spune-ti durerea şi exprima plângerile tale faţă de Dumnezeu. (Psalmul 13:1-3)
Mărturisindu-ne păcatele: Cerem lui Dumnezeu să ne ierte păcatele. (1 Ioan 1:9)
Cereri: Cerem lui Dumnezeu pentru a satisface nevoile noastre. (Filipeni 4:6-7)
Mijlocirea: Cerem lui Dumnezeu pentru a satisface nevoile altora. (1 Timotei 2:1)

3. Cum voia lui Dumnezeu afectează rugăciunea noastră

Există 3 tipuri diferite de rugăciune cu privire la voia lui Dumnezeu:

1. Dumnezeu a luat deja decizia

De exemplu: "Doamne, vreau să fi născut intr-un alt timp si la un alt loc."

→ atunci când te rogi, nimic nu se va schimba vreodată

2. Dumnezeu ştie că rugăciunile acestea de fapt nu sunt foarte bune pentru noi, pentru 
că vom continua să ne rugam pentru acesta iar în cele din urmă El spune "OK".

De exemplu: Un copil mic merge la părinţii săi şi vrea să taie fructe pe cont propriu. 
Părinţii de  prima oara refuza dar când copilul continuă să insiste parintii în cele din 
urmă ii dă un cutit împreună cu avertizare să fie foarte atent. După câteva minute 
copilul vine înapoi cu un degetul sangerat...

→ Trebuie să îşi asumi responsabilitatea pentru
→ Este dorinta ta, pentru ce rogi pentru cu adevărat bună?

3. Ne rugăm după voia lui Dumnezeu

→ El o va face! Afla mai multe despre voia lui Dumnezeu şi roaga-te.
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4. Trei răspunsuri la rugăciune

„Da.“ Verde, lumina lui Dumnezeu împlineste cererea dumneavoastră, puteţi continua.
„Nu.“ Roşu, lumina lui Dumnezeu are o opinie diferită, nu puteţi continua.
„Asteaptă.“ Galben, lumina lui Dumnezeu nu răspunde (încă), astfel încât trebuie să fii pacient.

5. Este important cum ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune

– Aveţi credinţă = încredere în Dumnezeu: "Dar când vă întreb, trebuie să credem şi să nu mă
îndoiesc." (James 1:6).

– Motivatia potrivită: "Tu nu ai, deoarece nu ceri de la Dumnezeu. Atunci când vă întreb, nu 
primesc, pentru că cereti cu motive greşite" (James 4:2-3)

– Mărturiseste-ti păcatele: "Daca as fi cugetat lucruri nelegiuite in inima mea, nu m-ar fi 
ascultat Domnul." (Psalmi 66:18)

– Voia lui Dumnezeu, nu voia mea: "Indrazneala pe care o avem la El este ca, daca cerem 
ceva dupa voia Lui, ne asculta." (1Ioan 5:14)

– Credinciosia: "...ei trebuie întotdeauna se roage si nu renunta." (Luca 18:1)

6. Sugestii pentru rugăciuni eficiente

– Ne rugăm în numele lui Isus (Ioan 14:13)
El este necesar să acţioneze pe contul său. Trebuie să ne rugăm cum Isus s-ar fi rugat- atunci 
el va raspunde. Important: "în numele lui Isus" este nici o formula magica prin care o rugăciune
devine automat mai puternic.

– Rugaciunea are multe părţi: laudă, mulţumire, plânge, mărturisindu-şi păcatele, cereri, 
mijlocirea. Ar trebui să integreze toate părţile în viaţa noastră de rugăciune şi sa nu neglijaţi 
unul din acesta.

– Ne putem ruga într-o limbă normală, vom folosi în mod natural; evita murmurul.
– Ne putem ruga în orice moment şi în orice loc.
– Dumnezeu ne-a dat autoritate pe care o putem folosi în rugăciune.

This document is copyright-free. You may copy it and adapt it without restrictions according to your needs (CC0). 
Version 0.9


