
Rugăciunea din mers

Rugăciune din mers se face în grupuri de câte doi sau trei, dar se poate realiza și singur.
În grup ai beneficiul, în plus, de a auzi modul în care Dumnezeu vorbește altora și poate
să-ți adâncească și să-ți lărgească propria-ți viață de rugăciune și abilitate de a discerne
căile lui Dumnezeu. Dacă te afli într-un grup ar trebui să te rogi cu glas tare pentru ca și
alții să poată să fie în acord cu tine în rugăciune. Dacă ești singur, te poți ruga și încet,
excepție fiind situațiile în care te rogi pentru alții în prezența lor.

Există patru moduri de a determina pentru ce să te rogi din mers:

1. Observarea: De exemplu, atunci când vezi o tricicletă în curtea cuiva poți să fii
îndemnat să te rogi pentru copii, pentru familii, pentru școli, pentru transport,
etc. Ideea este de a lăsa indiciile fizice să te îndemne să vezi dincolo, la
problemele ce se află pe inima lui Dumnezeu.

2. Revelație: Posibil să ai parte de o impresie, un cuvânt de cunoaștere sau o
imagine mentală din partea Duhului Sfânt care te călăuzește într-o anume zonă a
rugăciunii. Dacă-I ceri aceste lucruri, vei primi mult mai mult de atât.

3. Cercetare: Se poate să descoperi că există anumite bule de crimă, injustiție sau
nevoi într-o anumită zonă în care tu te rogi din mers. Aceste probleme te pot
ghida în rugăciune.

4. Scriptura: Se poate să selectezi din timp, un anumit pasaj din Scriptură și să
permiți ca temele discutate în acel pasaj să-ți sugereze pentru ce să te rogi.

Fii foarte atent la următoarele locuri care sunt „puncte de presiune”:

1. Centre guvernamentale ca tribunalele
2. Centre comerciale ca zonele de cumpărături
3. Centre educaționale ca școlile
4. Centre de comunicare ca radio sau alte surse media
5. Centre spirituale ca grupuri de clădiri, moschee sau temple

Caută oportunități și ascultă la îndemuri de rugăciune pentru persoane individuale sau
grupuri de oameni pe care-i vei întâlni în umblarea ta. Poți spune, „Eu/noi ne rugăm
pentru această comunitate, există ceva în mod special pentru care dorești/doriți să ne
rugăm?” Sau poate că vei spune, „Eu/noi ne rugăm pentru această comunitate. Știi/Știți
ceva în mod special pentru care ne putem ruga?” După ce asculți la răspunsuri, îi poți
întreba despre propriile lor nevoi. După ce le împărtășesc, roagă-te pentru ei imediat.
Dacă Domnul te călăuzește, te poți ruga și pentru alte nevoi. Poți folosi următorul
acrostih [STEMS] ca să te ghideze:



1. Spiritual
2. Trup [sănătate]
3. Emoțional [moralul]
4. Muncă [slujbă și finanțe]
5. Social [relații]

În majoritatea cazurilor, oamenii sunt recunoscători pentru grija ta. Dacă persoana nu
este creștină, aceasta de multe ori deschide ușa pentru o conversație spirituală și uneori
spre o oportunitate de a-ți împărtăși mărturia și Evanghelia sau o oportunitate de a
oferi persoanei șansa de a face parte dintr-un studiu biblic sau chiar mai bine, de a
găzdui unul în casa lor. Dacă persoana este creștină atunci ar trebui să-i inviți să se
alăture în rugăciunea din mers sau să-i echipezi într-un alt aspect al ucenicizării.

Mergeți în rugăciunea din mers în grupuri de 2 sau 3.


