
RUGĂCIUNEA DE 30 DE ZILE 

ZIUA ÎNTÂI   # AVRAAM # 

 

Primul om din familia evreiască se trage din Sem (Geneza 11:10) și este numit Avram. El 

este ales de Dumnezeu pentru ca, prin El să fie binecuvântată lumea întreagă. Avraam este 

singurul om care a fost numit ”Prietenul lui Dumnezeu” (Isaia 41:8, Iacov 2:23). 

 

Text principal: Genesa 18:22b-33 (a se citii tot capitolul) 

Texte paralele: Ezechiel 22:29,30/ Ioan 15:12-17. 

 

Rugăciunea (mijlocirea) lui Avraam ne ajută să vedem calitatea relației lui cu Dumnezeu, 

nu e de mirare că profetul Isaia îl descrie ca fiind prietenul lui Dumnezeu. El cunoaște adevărul 

despre cele două cetăți păcătoase: Sodoma și Gomora. Avraam trage concluzia că judecata este 

inevitabilă, dar știe că nu este în natura lui Dumnezeu să condamne pe cel nevinovat. El 

pledează (mijlocește) pentru cetatea Sodomei deoarece povara principală o reprezenta Lot și 

familia lui. 

Să ne rugăm cu ardoare, pasiune și devotament pentru următoarele aspecte: 

- să redescoperim frumusețea părtășiei cu Dumnezeu în fiecare zi; nu e ușor dar roagă-te 

pentru disciplină și călăuzire ca acest lucru să redevină parte din viața ta. 

- relația Bisericii Aletheia cu Mântuitorul să cunoască o dezvoltare continuă și tot mai 

vizibilă în tot ceea ce înseamnă slujire (slujbele duminicale, timp de închinare, grupele 

de casă, întâlniri speciale etc.) 

- în aceste 30 de zile și după să devenim consecvenți în rugăciunile noastre și vom vedea 

lucruri întâmplându-se; în primul rând să înțelegem că ”schimbarea în bine a bisericii 

începe cu mine/tine” 

- avem nevoie de trezire spirituală! 

 

Rugăciune: Doamne trimite un duh de rugăciune peste biserica Aletheia în așa fel încât să 

cuprindă întreaga comunitate de la mic la mare, de la A la Z astfel încât flacăra rugăciunii să 

ardă continuu. Amin. 

 

”Ar trebui să ne rugăm întotdeauna când avem dispoziție spre rugăciune căci ar fi păcat să 

neglijăm un asemenea prilej. Ar trebui să ne rugăm întotdeauna când nu suntem dispuși spre 

rugăciune căci ar fi primejdios să rămânem într-o stare atât de apăsătoare” Ch. H. Spurgeon 


