
 Misiunea „Praying Friends of the Bridegroom” (Ioan 3:27-30)  

RUGĂCIUNE DIN MERS 
                                       PE LOCURI;   PREGĂTEȘTE-TE;   FII GATA;   START! 

Domnul cheamă pe copiii Săi să ducă vestea bună a mântuirii la națiuni, să restitue 
pământurile, moștenirile pustiite. (Isaia 49:6-10)  

Credincioșii în Hristos stăpânesc din punct de vedere spiritual.(Iosua 1:1-11) Fă o Rugăciune din Mers  în jurul terenului, 
a orașului , în cartier , la locul de muncă , sau la locul de închinare . O Rugăciune din Mers este un act al credinței și 
dragostei, o acțiune la care Domnul îi îndeamnă pe copii Săi să o facă oricând și oriunde. În Iosua 1:3 Domnul îi spune lui 
Iosua: "Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise."  
 
De ce ar trebui să faci Rugăciune din Mers? 

• Pentru ca Națiunile de necredincioși să accepte pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. (Psalmul 2:8) 
• Pentru ca credincioși firești să se pocăiască și să se întoarcă la Domnul. (Fapte 3:19-21) 
• Pentru ca credincioșii să fie încurajați în credința lor și viața lor de rugăciune. (Efeseni 1:18 - 2:10) 
• Pentru restaurarea ariei care a fost  pângărită datorită păcatului omului. (2 Cronici 7:14) 
 

PE LOCURI; 
Informează-te despre oamenii și localitatea unde urmează să mergi. Pentru ce dorește Domnul să te rogi 

sau ce dorește El să faci acolo?  Stai, așteaptă, ascultă când auzi glasul Mirelui, apoi mergi și fă ce ți-a spus El și 
fii plini de bucurie! (Ioan 3:29) Pregătește-te pentru această plimbare ca un copil al lui Dumnezeu, care și-a 
mărturisit toate păcatele cunoscute și s-a pocăit de ele. Oferă-te ca o jertfă vie pe care Domnul s-o poată folosi. 
(Romani 12:1-2) 
 
PREGĂTEȘTE-TE;  
De ce lucruri ai avea nevoie cănd mergi la o Rugăciune din Mers? 
 Hârtie și un pix pentru a scrie nume, adrese , numere de telefon , precum și cereri de rugăciune 
 Broșuri, o Biblie sau versete biblice pe hârtie, mărturia personală în scris 
 Ce te vei ruga, proclama, declara, lăuda, planta sau zidi spiritual 
 Harta locului unde vei merge să te rogi , marcat în special locuri istorice sau cu o semnificație spirituală 
 Informații și direcții la o casă de rugăciune în localitatea respectivă 

 
FII GATA; 

 Îmbracă întreaga armură a lui Dumnezeu. ( Efeseni 6:10-20 , Romani 13:12 ) 
 Fii împăciuitor (Psalmul 37:37 Luca10) și caută să colaborezi cu cei care sunt împăciuitori. 
 Fii dedicat Domnului și El va face lucruri minunate în mersul tău (Iosua 3:5) 
 Umblă în înțelepciunea și puterea Duhului Sfânt. (Efeseni 5:1,15) 

 
START! 
 Laudă pe Domnul. (Psalmul 100 și Psalmul 22:3) 
 Proclamă: „Domnul împărățește: să se înveseleasca pământul…”, „ Al Domnului este pământul…”, „ 

 pământul va fi plin de cunostinta Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.” (Psalmul 97:1, 24:1, 
Isaia 11:9b) 

 „Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii…” (Romani 13:12-14) 
 Încredințati acest loc și pe oameni Domnul și cereți-I ca El să curețe și spele de păcat. (Geneza 13:14-18, 

Ezechiel 40-43, Ezechiel 47) 
 Vorbește-le oamenilor despre Isus Hristos, astfel încât aceștea să-L poată cunoaște ca Mântuitor și Domn. 

Dă-le oportunitatea să se pocăiască , să-L primească pe Domnul , și Să-L urmeze. (Romani 3:23, 6:23, 5:8, 
10:9,10 și Ioan 1:12) 

 Binecuvânteză pe oameni și țara să cunoască prezența Domnului și să fie sfințiți de El. (Psalmul 103) 
 Rugați-vă unul pentru altul (Iacov 5:16), în numele lui Isus Hristos. (Ioan 14:14) 
 Cere-i Domnului spiritual să schimbe întunericul în lumină. (Matei 12:29-30, 43-45) 

 
LA LINIA DE SOSIRE 
Dă slavă lui Dumnezeu! Declare lucrările Lui! Caută voia lui Dumnezeu cum să fii folosit în viața celor ce  i-ai 
întâlnit  în timpul rugăciunii de azi și care este următorul loc unde vei face o Rugăciune din Mers. (Psalm 105:1-5) 
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