
O rugăciune de început  

Atotputernicule Dumnezeu, ești creatorul meu, 
Tu-mi cunoști gândurile  mai bine decât mă cunosc eu 
Îţi mulțumesc pentru dragostea ta uimitore pentru mine, 
Pentru că mi-ai dat viață și un scop, un viitor și o nădejde. 
Ai văzut fiecare etapă a călătoriei mele de-a lungul drumului, 
Biruințel mele și încercările mele, râsul și lacrimile. 
Așa cum acum m-am oprit pentru a verifica direcţia, dă-mi înțelegere 
și onestitate, 
Lasă-mă să aud vocea ta chemându-mă din nou. 
Doamne Isus, prietenul și ghidul meu, trage-mă mai aproape de tine. 

‘Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în 
pîntecele mamei mele 

                                                  Psalmul 139:13 

‘I„Te iubesc cu o iubire vecinică; deaceea îţi păstrez 
bunătatea Mea!’  

                                                                                                 Ieremia 31:3  

Rugăciune în timpul 
verificării tale de 
sănătate spirituală  
 

Începuturile 

Doamne Isuse, îți  mulțumesc că am auzit chemarea de a te urma. 
Iartă-mă pentru orice abatere de la calea Ta. 
Eliberează-mă de dezordinea din viața mea, de tot ce ma impiedică. 
Ajută-mă să am încredere pentru ceea ce va urma, in fiecare sezon al vieții mele. 
Aprofundează dragostea mea pentru tine și pentru toți cei care mă întâlnesc 
de-a lungul drumului. 
Umple-mă din nou cu Duhul Tău cel Sfânt pentru a fi tot ceea ce m-ai făcut sa fiu. 
În numele lui Isus, 
 

Rugăciune de încheiere  

Rugăciune pentru istoria ta 

Călătoria până 



„Isus i-a spus. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 

sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.”  
                                                                                                              Matei 22:37 

Ocupaţie 

Casă

Pasiuni, interese, relaxare 

Punctele de presiune 

Biserica 

‘Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de 

pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. ’  

                                                                                                                    Ieremia 29:11  
 
 
‘ Deaceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gîndindu-vă ce veţi mînca, 
sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu 
este viaţa mai mult decît hrana, şi trupul mai mult decît îmbrăcămintea? Uitaţi-
vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi nici nu strîng nimic 
în grînare; şi totuş Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sînteţi voi cu mult 
mai de preţ decît ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorîndu-se, poate să 

adauge măcar un cot la înălţimea lui? ’  

                                                                                                                   Matei 6:25-27  

Cărarea înainte 

Situaţia ta prezentă 

Viitorul 

‘Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-

mi gîndurile! ’  

                                                                                         Psalmul 139:23 (TNIV) 

‘Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. ’  

                                                                                                                                Efeseni 5:21  
 
‘Deaceea, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăţia mînilor 

mele înaintea ochilor Lui.  
                                                                                                                     Psalmul  18:24 

Dumnezeu 

‘Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni” 
                                                                                                                  Coloseni 3:23  

‘Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea 
Mea în slăbiciune este făcută desăvîrşită.” Deci mă voi 
lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentruca 
puterea lui Hristos să rămînă în mine.                                     
2Corinteni 12:9 

‘cum a iubit şi Hristos Biserica şi S'a dat pe Sine pentru ea, ca s'o sfinţească,’ 

                                                                                                                 Efeseni 5:25-26  
 

‘Voi însă sînteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfînt, un 
popor, pe care Dumnezeu Şi l-a cîştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
minunate ale Celui ce v'a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;  
                                                                                                           1Petru 2:9-10 

‘Viaţa necercetată nu 

merită trăită ’ 

Aristotel 

‘Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar ceice se încred în 
Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi 

nu ostenesc.”   

                                                                                                                   Isaia 40:30-31  


