
Rugăciunea este un element atât de esențial în mișcările de plantare de biserici și avem nevoie disperată 
de parteneri în rugăciune, care să lucreze cu noi în a-L implora pe El pentru ochi care văd recolta, 
pentru inimi ce se frâng pentru ceea ce inima Lui se frânge, pentru urechi care sunt deschise să audă 
Cuvântul Său și pentru mâini și picioare care sunt gata să se miște, să iubească și să slujească.  

Am creat opt puncte de rugăciune care în limba engleză stau sub acronimul „M-U-L-T-I-P-L-Y” 
(MULTIPLICĂ). Alătură-te nouă în rugăciune pentru acestea...  

Make Disciples. Facere de ucenici. Roagă-te ca să facem ucenici, nu doar să convertim oamenii. 
Ucenicizarea este despre un stil de viață transformat în ascultare și supunere față de Isus, nu doar un 
acord cu un sistem de credințe bazate pe Biblie. (Matei 28:18-20; Marcu 16:15-16)  

Unbelievers. Necredincioșii. Roagă-te pentru favoare și oportunități divine cu cei necredincioși. Isus a 
venit ca să-i caute și să-i găsească pe cei pierduți și El ne cheamă să intrăm în parteneriat cu El în 
căutarea celor care sunt departe de El. (Fapte 2:47; 5:13; Luca 19:10; Ioan 15; Marcu 2:17)  

Listen. Ascultare. Roagă-te ca Dumnezeu să ne deschidă nouă urechile și celor pe care-i slujim ca să 
auzim ceea ce Duhul ne spune și apoi să ne și supunem. (Marcu 4:9; Luca 8:8; Apocalipsa 3:22; 13:9)  

Transformation. Transformare. Roagă-te ca noi și ucenicii noștri să fim transformați de viața 
indestructibilă din interiorul tuturor celor ce se încred și trăiesc pentru Isus Cristos. (Romani 12:2; 2 
Corinteni 3:18; 1 Petru 1:14-15)  

In Christ. În Cristos. Roagă-te ca să ne păstrăm concentrarea și să creștem în pasiunea pentru Isus 
Cristos. Viața și lucrarea încearcă în mod constant să ne distragă atenția și afecțiunea de la 
devotamentul simplu față de Isus. (Efseni 1:3; 2 Corinteni 11:2; Evrei 12:2; Apocalipsa 2:4-5; 3:20)  

Power of the Spirit. Puterea Duhului Sfânt. Roagă-te pentru semne și minuni prin lucrarea Duhului 
Sfânt care să trezească foamea spirituală și dependența de Cristos. (Fapte 1:8; 19:11; Romani 15:19; 
Efeseni 3:16-20; 6:10-18)  

Leaders. Lideri. Roagă-te pentru lucrători care să fie aruncați în recoltă și care să ridice lideri din 
recoltă. Roagă-te ca acești lideri să conducă o viață cu un caracter integru, să iubească, să aibă milă, să 
fie drepți și plini de har, lucru ce îi va atrage pe alții la Cristos. (Matei 9:35-38; Luca 10:1-20; 1 Petru 
2:12)   

Yield. Productivitate. Roagă-te pentru o abundență a roadelor, ca sămânța Cuvântului lui Dumnezeu să 
aducă roadă de o sută, șaizeci sau trezeci de ori mai multă decât a fost semănată. Roagă-te pentru vieți 
roditoare transformate de Evanghelie în timp ce Duhul Sfânt leagă oamenii de Isus prin credință. 
(Matei 13:23; Ioan 15:5-8)  


