SECRETUL RUGĂCIUNII ŞI PUTERE SPIRITUALĂ
Pastor Daniel N. Matei

Introducere
Secretul puterii spirituale este RUGĂCIUNEA!
Meditaţii asupra următoarelor citate:
”Singura grijă a diavolului este să oprească creştinii de la rugăciune...el râde de
eforturile noastre, îşi bate joc de înţelepciunea noastră, dar tremură când ne rugăm.”
Samuel Chadwick
”Dacă neglijez rugăciunea o zi, pierd o mare cantitate din focul credinţei.”
Martin Luther
”Dumnezeu dă formă lumii prin rugăciune. Cu cât ne rugăm mai mult şi lumea devine
un loc mai bun de trăit, cu atât forţele rele se intensifică...dar rugăciunile sfinţilor lui
Dumnezeu îşi împlinesc minunata lucrare pe pământ. Dumnezeu a rezumat şi viaţa şi
propăşirea planului Său la rugăciune.”
E.M. Bounds
”Dintre toate îndatoririle creştinilor, cea mai neglijată este rugăciunea.”
Fenelom
”Un creştin care stă pe genunchi în rugăciune vede mai mult decât un filosof care stă pe
vârful picioarelor.”
Anonim
”Rugăciunea este ca şi Cuvântul lui Dumnezeu – noi nu citim Cuvântul îndeajuns astăzi
încât să ne ajungă toată săptămâna.”

1. Rugăciunea este un exerciţiu spiritual în care comunici cu Dumnezeu, având
părtăşie cu Tatăl în Numele lui Isus Cristos; conform voii lui Dumnezeu.
2. Rugăciunea este o comunicare cu Dumnezeu unde tu îi vorbeşti, asculţi şi auzi de la
El.
3. Rugăciunea shimbă circumstanţele şi cauzează lucrurile să se întâmple.
4. Rugăciunea nu este o pierdere de timp, ci un câştig !!!
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Lecţia 1. SECRETUL RUGĂCIUNII
− Ce este Rugăciunea?
− Este comunicarea credinciosului cu Dumnezeu în intimitate.
− De ce trebuie să ne rugăm?
Comunicarea noastră cu Tatăl ne ajută să ne deschidem inimile pentru a-L cunoaşte
mai mult pe Dumnezeu.
− Motive pentru care ne rugăm?
1. Ne rugăm pentru că Îl iubim pe Dumnezeu.
2. Depindem de Dumnezeu;
3. Pentru a primi putere de la Dumnezeu;
4. Mântuirea celor din jur;
5. Ne-a dat porunca să ne rugăm;
6. Pentru a primi putere spirituală;
7. Pentru a-l înfrunta pe cel rău.
Iacov 5:16(b) – Mărturisiţi-vă păcatele unii altora, rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi
vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Două condiţii pentru o viaţă de rugăciune plină de succes:
1. Rugăciunea fierbinte – rugăciune neîncetată
- perseverenţă fără încetare
Abimelec: Geneza 20:17 - Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a însănătoşit pe
Abimelec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că au putut să nască.
Moise: Numeri 11:1,2 - Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i
merge rău. Când a auzit Domnul, S-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului şi a
mistuit o parte din marginea taberei. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat
Domnului, şi focul s-a stins.
Moise: Deuteronom 9:18-20, 25-26 – v.18-20 - M-am aruncat cu faţa la pământ înaintea
Domnului, ca mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc şi fără
să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârşiserăţi, făcând ce este rău
înaintea Domnului, ca să-L mâniaţi. Căci mă îngrozisem la vederea mâniei şi urgiei de
care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar
Domnul m-a ascultat şi de data aceasta. Domnul, de asemenea, era foarte mâniat şi pe
Aaron, aşa încât voia să-l piardă, şi eu m-am rugat atunci şi pentru el.
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Matei 26:36-41 – v.36 - Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani,
şi a zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.”
Romani 12:12- credincios în rugăciune, statornic în rugăciune
(KJV) – Fapte 6:4 – iar noi vom stărui în rugăciune
Luca 11:5-11 – v.9: a bate (stărui) până găseşti răspunsul:
- oricine cere capătă
- cine caută găseşte
-cine bate i se deschide
Iacov 5:17 – Ilie s-a rugat cu stăruinţă Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi;
şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.
Ioan 17: Rugăciunea Domnului Isus pentru noi
”Lipsa de răbdare cauzează înfrângere, mai ales în rugăciune.”
Dutch Sheets.

2. Neprihănirea – o condiţie necesară pentru a fi eficient în rugăciune
Psalmul 34:15-17- Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau
aminte la strigătele lor. Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le
şteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i
scapă din toate necazurile lor.
1 Petru 3:12 - Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau
aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.”
Romani 14:17 - Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci
neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
Romani 4:20-22 - Să nu nimiceşti, pentru o mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Drept
vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuşi, a mânca din ele, când faptul acesta
ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să
nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de
cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru
tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte
bine.

Bibliografie:
• Daniel N. Matei, Secretul Rugăciunii, capitolul 1
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Lecţia 2. Ce se întâmplă atunci când ne rugăm:
1. Rugăciunea te ajută să-ţi descoperi viaţa şi identitatea în Cristos Isus în care eşti
în realitate şi ceea ce poţi face prin El – Isaia 6:1-7 – v.1- În anul morţii
împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt,
şi poalele mantiei Lui umpleau Templul...v.5 - Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt
pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu
buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!”
2 Corinteni 5:17 - Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi;
1 Petru 2:9 – Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt,
un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate
ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.
2. Rugăciunea ne ajută să ne pocăim de păcate (mândrie) şi de orice lucru necurat,
convinşi fiind de Duhul sfânt – Psalmul 19:12, 13 - Cine îşi cunoaşte greşelile
făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc! Păzeşte, de asemenea,
pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără
prihană, nevinovat de păcate mari.
Matei 6:12 - şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
3. Rugăciunea te întăreşte să nu cazi – Psalmul 17:4-5 - Cât priveşte legăturile cu
oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori;paşii mei
stau neclintiţi pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele.
Matei 26:41 – Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este
plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.
4. Rugăciunea te ajută să-ţi controlezi limba – Psalmul 141:1-3 - Doamne, eu Te
chem: vino degrabă la mine! Ia aminte la glasul meu, când Te chem! Ca tămâia să
fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!
Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor mele!
Proverbe 18:20-21 – Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui
se satură. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca
roadele.
5. Rugăciunea te ajută să înţelegi Biblia corect – Psalmul 119:12, 18, 125, 131, 144
v.18 - Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!;
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v. 144 - Învăţăturile Tale sunt drepte pe vecie: dă-mi pricepere, ca să trăiesc!
6. Rugăciunea îţi dă înţelepciune – Iacov 1:5-7 - Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără
mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc:
pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt
încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul
Proverbe 2:1-13 – v. 2, 3, 4, 5 - ...dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei
pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru
pricepere, dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară,
atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu...
Proverbe 3:13 - Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă
pricepere!
7. Rugăciunea îţi dă putere spirituală şi darurile Duhului Sfânt sunt active – Fapte
16:16-18 - Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă care
avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei. Roaba
aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi striga: „Oamenii aceştia sunt robii
Dumnezeului celui Preaînalt şi ei vă vestesc calea mântuirii.” Aşa a făcut ea timp
de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului: „În Numele lui Isus
Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela.
Fapte 3:8-13 – v. 8 - dintr-o săritură a fost în picioare şi a început să umble. A intrat
cu ei în Templu, umblând, sărind şi lăudând pe Dumnezeu...v. 12 - Petru, când a văzut
lucrul acesta, a luat cuvântul şi a zis norodului: „Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi
de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca şi cum prin puterea noastră
sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble?
Fapte 4:29-31 - Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să
vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă
tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” După ce s-au
rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
8. Rugăciunea te ajută profetic să împlineşti împuternicire de la Dumnezeu.

Acţiuni profetice sau declaraţii - ”Ceva spus sau făcut în domeniul natural la adresa
lui Dumnezeu Îl pregăteşte să se mişte în domeniul spiritual, în consecinţă, influenţând
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schimbări în domeniul natural.”

Exemple biblice de acţiuni profetice:
• Exodul 14:21 – Moise întinzându-şi toiagul peste Marea Roşie - Moise şi-a întins
mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit,
care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, şi apele s-au despărţit în
două.
• Exodul 17:9-13 – Moise a ţinut sus toiagul autorităţii în timp ce Israel se lupta
cu Amelec – v. 11, 13 - Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi
lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Şi Iosua a biruit pe Amalec şi poporul lui,
cu tăişul sabiei.
• Exodul 17:6 – Moise lovind stânca - Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca
Horebului; vei lovi stânca şi va ţâşni apă din ea, şi poporul va bea.” Moise a făcut
aşa, în faţa bătrânilor lui Israel.
• 2 Împăraţi 13:14-19 – Împăratul Ioas trăgând săgeţi în pământ la comanda lui
Elisei – v. 17 - şi a zis: „Deschide fereastra dinspre răsărit.” Şi a deschis-o. Elisei a
zis: „Trage.” Şi a tras. Elisei a zis: „Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea
Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor: vei bate pe sirieni la Afec
până îi vei nimici.”

Oameni din Scriptură vindecaţi prin acţiuni profetice:
• Ioan 9:6-7 – bărbatul orb a văzut - După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe
pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta
7. şi i-a zis: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului” (care tălmăcit
înseamnă: Trimis). El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine.
• 2 Împăraţi 5:10-14 – leprosul vindecat – v. 10, 14 - Elisei a trimis să-i spună
printr-un sol: „Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan; şi carnea ţi se va face
sănătoasă şi vei fi curat.” S-a coborât atunci şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan,
după cuvântul omului lui Dumnezeu; şi carnea lui s-a făcut iarăşi cum este carnea
unui copilaş, şi s-a curăţat.
• Cheia este credinţă şi ascultare de Dumnezeu
• Declaraţii profetice eficiente trebuie să fie cuvinte sau acţiuni poruncite de
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Dumnezeu (Isaia 55:11 - tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se
întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.)
Exemple biblice în care cuvintele profetice preced lucrurile făcute de Dumnezeu
1. Ieremia 1:9-12 - Apoi Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis:
„Iată, pun cuvintele Mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii,
ca să smulgi şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.” Cuvântul
Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, Ieremio?” Eu am răspuns: „Văd un vegheator.” Şi
Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra cuvântului Meu ca să-l
împlinesc.”
2. Ieremia 6:17-19 - Am pus nişte străjeri peste voi: „Fiţi cu luare aminte la sunetul
trâmbiţei!” Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte!” De aceea, ascultaţi,
neamuri, şi luaţi seama la ce li se va întâmpla, adunare a popoarelor! Ascultă şi tu,
pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor
lui; căci n-au luat aminte la cuvintele Mele şi au nesocotit Legea Mea.
3. Ieremia 22:29, 30 - „Ţară, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul:
„Scrieţi pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viaţa
lui; căci niciunul din urmaşii lui nu va izbuti să şadă pe scaunul de domnie al lui David şi
să domnească peste Iuda.
4. Ieremia 31:28 - Şi cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dărâm, să-i
nimicesc şi să le fac rău, tot aşa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc şi să-i sădesc, zice
Domnul.
5. Osea 6:5-7 - De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii Mele, şi
judecăţile Mele vor străluci ca lumina! Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de
Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! Dar ei au călcat legământul, ca oricare om de
rând; şi nu Mi-au fost credincioşi atunci.
6. Mica 1:2 - Ascultaţi, voi popoare toate! Ia aminte, pământule şi ce este pe el! Domnul
Dumnezeu să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în Templul Lui cel sfânt!
7. Romani 1:16 – Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a
grecului.
• Confesiunea biblică este să spui exact ceea ce Dumnezeu spune. Confesiune
(homologia, cuvânt NT) – înseamnă ”să spui acelaşi lucru”.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

• Atunci când vorbim Cuvântul lui Dumnezeu într-o situaţie îndrumaţi de Duhul
Sfânt, noi plantăm seminţele lui Dumnezeu, care îi dau capacitatea de a da
viaţă.
•
ov 22:28 - Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti, pe cărările tale va
străluci lumina.
•
ov 6:25 - O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului! Dar ce
dovedesc mustrările voastre?
• Mijlocire profetică:
•
Abilitatea de a te ruga şi a mijloci cu intuiţie profetică şi împuternicire
din partea Duhului lui Dumnezeu pentru probleme specifice pe care
Domnul ţi le aduce în minte la un moment dat.” ;
”Abilitatea de a primi un răspuns imediat de la Dumnezeu şi să te rogi în
legătură cu aceasta printr-o exprimare sub ungere divină.”
(Cindy Jacobs, ”Vocea lui Dumnezeu”)
•
oel 2:28 - După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele
voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea
vedenii.
•
apte 2:16-21 – Domnul va turna din Duhul Său o ungere profetică peste
Biserica Sa.
•
aharia 12:10 – Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii
Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile
spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe
singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi
născut. Cuvântul evreiesc, ”takbanunim”, aici înseamnă mijlocire.
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•
uvântul evreiesc ”naba”, tradus ”a profeţi”, înseamnă a face baloane de
săpun, a izbucni, a turna.
•
uvântul lui Dumnezeu este plin de exemple cu mijlociri profetice, când
oamenii Lui s-au rugat sub îndrumare profetică de la El. Ei s-au rugat
sub îndrumare, direcţie şi împuternicire de la Duhul lui Dumnezeu pentru
o problemă pe care Dumnezeu le-a decoperit-o lor.
•
ugăciunile profetice au fost incluse în vieţile lor:
• Avraam – Geneza 18:20 - Şi Domnul a zis: „Strigătul împotriva Sodomei şi
Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu.
• Moise – Exodul 32:7-14 – v. 11, 14 - Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său
şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe
care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare? ... Şi Domnul S-a
lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.
• Aşer – Psalmul 51:15 - Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda
Ta.
• Daniel – Daniel 9:3-5 - Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut
cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. M-am rugat Domnului
Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire: „Doamne Dumnezeule
mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi
păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi
îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale.
• Daniel 9:20-22 - Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul
meu şi păcatul poporului meu, Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului
Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu; pe când
vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omul Gabriel pe
care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se aducea
jertfa de seară. El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: „Daniele, am
venit acum să-ţi luminez mintea.
• Ana, proorociţa – Luca 2:36-38 – v. 37, 38Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de
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optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui
Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să
laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea
Ierusalimului.
• Isus – Luca 22:31-32 - Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă
cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi,
după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”
•

Ioan 17 – Rugăciunea Domnului Isus din grădina Ghetsimani.

• Anania – Fapte 9:10-17
• Pavel – Fapte 22:17-22
•
u deja te rogi şi declari Cuvântul lui Dumnezeu!
• Isaia 6:3 - „Întreg pământul e plin de Slava Sa”
• Filipeni 2:10-11 - „Orice limbă va mărturisi...”
•
sus s-a rugat profetic:
• Ioan 14:16 – profeţind de la Duhul Sfânt
• Ioan 17 – Rugăciune profetică pentru ucenici
•
ugăciunile profetice implică credinţă, deoarece implică lucruri care nu
sunt ca şi cum ar fi (Evrei 11:1). Isus a vorbit lucruri care vor fi (Matei
16:18), implcând schimbarea numelui lui Simon în Petru, „Pe această
piatră îmi voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei Morţilor n-o vor
locui.”
•
umnezeu doreşte să folosească toate darurile Lui profetice, rugăciuni,
fapte şi declaraţii pentru construirea, edificarea şi lărgirea Bisericii Sale.

Bibliografie:
• Dutch Sheets, Rugăciunea de mijlocire, capitolul 12
• Daniel N. Matei, Secretul Rugăciunii, capitolul 2
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Lecţia 3. MODURI DE RUGĂCIUNE

– Efeseni 6:18 - „Faceţi

în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu
toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”
1. Închinare – Matei 6:9 – Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care
eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;”
2. Mărturisire – 1 Ioan 1:9 – Dacă ne mărturisim păcatele, El este Credincios şi Drept,
ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
3. Mulţumire – 1 Tesaloniceni 5:18 – Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi.
4. Cereri – Matei 6:11 - Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi...
Psalmul 6:9; Efeseni 6:18; Filipeni 4:6; 1 Ioan 5:14-15.

1. Rugăciunea domnească
Model de rugăciune (Matei 6:5-15):
a. Sfinţească-se Numele Tău
b. Vie Împărăţia Ta
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c. Facă-Se voia Ta
d. Pâinea noastră cea de toate zilele
e. Şi ne iartă nouă greşelile noastre
f. Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
g. Şi nu ne duce pe noi în ispită.
Luca 11:1 – Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea,
unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan
pe ucenicii lui.”
2. Rugându-te Cuvântul lui Dumnezeu – Ieremia 1:12 – „Şi Domnul mi-a zis: ,Bine ai
văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc."
Isaia 55:11 - „tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine
fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.”
Evrei 4:12 – „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice
sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile
şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.”
3. Rugându-te în Numele lui Isus Cristos – Fapte 3:6 - Atunci Petru i-a zis: „Argint şi
aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi
umblă!”
Fapte 4:29-31; Fapte 16:18
4. Rugăciunea în Duhul – Roamni 8:26-27; Iuda 20, 1 Corinteni 14:14-15, Marcu
11:22-24 - „Isus a luat cuvântul, şi le-a zis: "Aveţi credinţă în Dumnezeu! Adevărat vă
spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ,Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi dacă nu se
va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun
că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. “

Rugăciunea în Duhul Sfânt
I. Duhul Sfânt – parakletos – este chemat să adauge, să ajute sau să susţină;
II. Duhul Sfânt – Mângâietor, Consilier, Mijlocitor, Avocat, te ajută, te întăreşte,
rămâne lângă tine...
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III. Esenţial succesului în mijlocire este să înveţi să cooperezi cu Duhul Sfânt,
permiţându-I să fie tot ceea ce a fost trimis să fie în noi.
IV. Isus L-a numit „Ajutorul” nostru – Ioan 14:26
V. Duhul Sfânt vrea să ne ajute în vieţile noastre de rugăciune (Romani 8:26-28).
Voia lui Dumnezeu este ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru, dacă noi
ne facem partea.
VI. Luca 18:1 – Oamenii „trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase.” Această
afirmaţie declară că este absolut necesar să te rogi. Vezi exemplul din Luca
13:16 - „Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam, şi pe care Satana o
ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta
în ziua Sabatului?”
VII.Duhul Sfânt ne poate îndemnna să ne rugăm fără să ştim de ce. O povară a
rugăciunii. Continuă să te rogi până când Duhul Sfânt îţi dă eliberarea. Unul
din moduri poate fi: vorbirea în limbi, versete sau acte profetice sub conducerea
Duhului Sfânt.
VIII.Rugăciunea „Paga” - înseamnă a da de/peste „întâmplător”. De asemenea,
înseamnă „drept la ţintă”. Ne încredem în El, deoarece ne rugăm în ascultare de
El cu o rugăciune care ne împovărează şi El va face ca rugăciunile noastre să fie
pentru persoana sau locul potrivit în modul corespunzător la timpul potrivit
IX.Duhul Sfânt, Ajutorul nostru - ne ajută în slăbiciunile nostre prin mijlocire.
(Romani 8:26 - „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim
cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine
negrăite.”)
Dacă noi Îi permitem să se roage prin noi, El Îşi va adăuga puterea Lui la a
noastră. (Zaharia 4:6 - „Atunci el a luat din nou cuvântul, şi mi-a zis: "Acesta
este cuvântul Domnului către Zorobabel, şi sună astfel: Lucrul acesta nu se va
face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, - zice Domnul oştirilor!”)
2 Corinteni 12:9 – puterea Lui a fost făcută desăvârşită în slăbiciunea noastră.
X.Multe răspunsuri la rugăciuni vin pentru că asculţi să te rogi şi să te lupţi lupta
credinţei şi a răbdării (1 Timotei 6:12).
XI.Dumnezeu Tatăl doreşte să elibereze lucrarea lui Isus prin rugăciunile noastre
şi Duhul Sfânt vrea să ne ajute.
XII.Aşteptându-L pe Dumnezeu să-ţi facă cunoscută voia Lui în rugăciune şi în
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Cuvântul Său.
• Intimitate – să-ţi cunoşti Tatăl
1. Psalmul 139:1-4 – Tatăl tău te cunoaşte
2. Plângerile lui Ieremia 3:22-25 – El te iubeşte
3. Ioan 4:16-18 – Te poţi încrede în El
4. 1 Ioan 1:9 – El este credincios să te ierte
5. 1 Corinteni 6:19-20 – Îi aparţii Lui
6. Evrei 13:5 – El este întotdeauna prezent
7. Evrei 13:8 – El nu se schimbă niciodată
8. Filipeni 4:19 – El va împlini nevoile noastre
9. Proverbe 3:5-6 – El te va călăuzi
10. Filipeni 4:6-7 – El îţi dă pace
•

Putem cunoaşte
voia Lui (Efeseni 5:17; Romani 12:1-2)

•

Dumnezeu ne
vorbeşte prin:

1. Cuvântul Său – Psalmul 119:105-130, Ioan 8:31-32
2. Duhul Său – Psalmul 37:4
3. Rugăciune – Ioan 10:4-27; Marcu 14:36
4. Circumstanţe – Apocalipsa 3:7-8
5. Pace ori nelinişte – Isaia 57:21; 2 Timotei 1:7
6. Consilierea altora – Proverbe 11:14; 19:20
•

Dumnezeu
doreşte să-L Lauzi – Psalmul 81:8-13; 50:4

•

Avem nevoie săL ascultăm – Psalmul 63:1-2; 42:1-2

•

Binecuvântări
din ascultare de Dumnezeu:

1. Putere – Isaia 40:31
2. Direcţie – Isaia 30:21
3. Refugiu şi scut – Psaluml 119:114
4. Apropiere de El – Psalmul 63:7-8
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5. Instrucţiuni pentru alţii – Isaia 50:4
6. Curaj – Psalmul 27:14
7. Satisfacţie – Psalmul 63:5
8. Înţelepciune – Psalmul 90:12
9. Prosperitate – Iosua 1:8, Psalmul 1:1-2
XIII. Care este cheia în a auzi de la Dumnezeu?
•

2 Cronici 16:9 ”Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe
aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa
aceasta, căci de acum vei avea războaie.” O inimă întreagă dată Domnului,
în orice Dumnezeu spune este cheia în a auzi de la Domnul (Ioan 7:17;
Iosua 1:8, 2:5b)

•

Rugăciune şi
ascultare

5. Rugăciunea credinţei – Marcu 11:22-24; Matei 21:22 – „Tot ce veţi cere cu
credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”
Iacov 5:15 – „Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va
însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.”
4 PAŞI:
1 - va zice

3 - că ce zic

2 - nu se va îndoi în inima lui

4 – va avea lucrul cerut

6. Rugăciunea stăruitoare – Iacov 5:17-18; Romani 12:12; Luca 11:5-13; Luca 18:1
– Stăruinţa în Rugăciune
7. Rugăciunea de învoire – Matei 18:19 - „Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi
se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care
este în ceruri.”
8. Rugăciunea laudei şi a mulţumirii – Pavel şi Sila cântau cântări de laudă (slăvire
– Fapte 16:25; Iacov 5:13 – inimă bună, cântări de laudă); Psalmul 34:1-2;
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Psalmul 145-150
9. Rugăciunea de dedicare – Psalmul 16:3; Proverbe 16:3; Proverbe 3:5-6; Matei
6:10
10. Rugăciunea de eliberare – Luca 10:17-19; Matei 18:18; Matei 16:19
11. Rugăciunea de vindecare – 2 Cronici 4:14; Isaia 53:5; Marcu 16:18; 1 Petru
2:24, Iacov 5:15
12. Rugăciunea pentru cei în autoritate – 1 Timotei 2:1-2; Ieremia 29:7
13. Rugăciunea pentru mântuirea familiei – Fapte 16:31, Romani 10:13; 1 Timotei
2:4
14. Rugăciunea de mijlocire – Ezechiel 22:30 – ”Caut printre ei un om care să

înalţe un zid, şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară,
ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc nici unul! ”
Isaia 62:6; Isaia 21:6-8 – străjerii; Daniel 10:4-5; 12-9; Romani 8:26;
Isaia 59:16-21

”Prin rugăciune noi mijlocim, întâlnim puterile întunericului impunând biruinţa dată
de Cristos atunci când El s-a confruntat cu ele în mijlocire.”
Dutch Sheets

15. Lupta spirituală – 2 Corinteni 10:4-5; Efeseni 6:10-18; Matei 18:18; Daniel 9; 1
Timotei 2:2- 4
16. Rugăciunea pentru trezire – Psalmul 126; Ioel 2

Ce este mijlocirea?
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• „Rugăciunea de mijlocire este o extensie a lucrării lui Isus prin Trupul Său,
Biserica, unde noi ne interpunem între Dumnezeu şi umanitate, cu scopul de împăca
lumea cu El sau între satan şi umanitate, cu scopul de impune victoria de la Calvar.”
(Dutch Sheets)
• Cuvântul evreiesc pentru mijlocire este paga, care înseamnă „a întâlni”.
Mijlocirea creează o întâlnire, deci o întâlnire de rugăciune.
• Cristos este Mijlocitorul fundamental. A mijloci înseamnă „a sta între”, conform
lui Webster. Cristos este Prietenul de bază şi singura Persoană care se interpune
(Evrei 3:1).
• Cristos mijloceşte pentru noi pentru a putea să ne rugăm. De aceea noi cerem
„în Numele Lui” (Ioan 16:26; 1 Timotei 2:5)
• Cristos are nevoie de o persoană care să Îl reprezinte aşa cum Tatăl a făcut.
„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl. Aşa vă trimit şi Eu pe voi.” (Ioan 20:21)

De ce ne rugăm?
• Pentru că Dumnezeu doreşte părtăşie şi închinare (Geneza 3:8a; 1 Cronici
16:28)
• Pentru că EL ne-a făcut sătpâni pe pământ (Psalmul 115:16)
• Pentru că Dumnezeu lucrează prin rugăciunile oamenilor Săi (Matei 6:10-11;
Matei 9:38; 2 Tesaloniceni 3:1)
• Pentru că Dumnezeu are nevoie de rugăciunile noastre (Ezechiel 22:30-31 „Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul spărturii înaintea
Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc nici unul!”)
• Pentru că avemnevoie de El. (Evrei 4:16)

”Rugăciunea este în primul rând un parteneriat al copilului lui Dumnezeu
mântuit care lucrează mână în mână cu El în realizarea scopului de răscumpărare al
pământului.”
(Jack Hayford)
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Cum să ne rugăm?
• Cu iertare – Marcu 11:25-26
• Cu simplitate – Matei 6:7
• Cu credinţă – Matei 17:20
• Cu ascultare – Isaia 1:9
• Cu îndrăzneală – Evrei 4:16
• Cu răbdare – Evrei 6:12
• Rămânând în El – Ioan 15:7
• Cu mulţumire – Psalmul 116:17
• Toate promisiunile lui Dumnezeu atrag condiţii care implică responsabilitate din
partea noastră.

Când ne rugăm?
• Timpul „Chronos” - timp general
• Timpul „Kairos” - timp specific
• Chei:
1. Ascultare
2. Statornicie
• exemple biblice:
1. Ilie – Iacov 5:17-18
2. Daniel – Daniel 10:12
3. Neemia – Neemia 1:4-11
4. Ana – 1 Samuel 1:11
Bibiografie:
• Dutch Sheets, „Rugăciunea de mijlocire”, capitolele 1-6
• Daniel N. Matei, „Secretul Rugăciunii”, capitolele 9-12

Travaliul Mijlocirii
• Travaliul spiritual – eliberează o putere sau energie creatoare de la Duhul Sfânt
într-o situaţie de a produce, de a crea sau de a da naştere la ceva.
• Travaliul mijlocirii – o formă a mijlocirii în care este eliberată o putere sau
energie creatoare de la Duhul Sfânt într-o situaţie de a produce, de a crea sau de
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a da naştere la ceva.
• Aceasta nu este doar pentru câţiva mijlocitori, ci pentru toţi. Cheia este să
realizezi că lucrul important este să dai naştere la ceva – nu persoana noastră –
şi ce se întâmplă cu noi când facem aceasta.
• Noi suntem „Mame purtătoare” pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt doreşte „să
aducă pe lume” prin noi (Ioan 7:38)
• Sunt câteva pasaje biblice referitoare la travaliu:
1. 1 Împăraţi 18:41- 45
2. Psalmul 126:5-6
3. Isaia 66:7-8
4. Ioan 11:33, 35, 38, 41-43
5. Matei 26:36-39
6. Romani 8:26-27
7. Galateni 4:19
• În toate aceste versete:
•
Duhul Sfânt este implicat
•
eproducerea spirituală este un factor
•
re loc un proces de maturizare al credinciosului
•
cesta poate fi intens: cu pasiune, lacrimi şi gemete
•
cesta poate fi implicat în producerea unor miracole fizice
• Duhul Sfânt este Agentul dătător de naşteri a lui Dumnezeu Tatăl (Luca 1:3435; Ioan 3:3-8). El este sursa d eputere a lui Dumnezeu Tatăl şi dă naştere Voii
Lui (Luca 4:14,18). Mijlocirea noastră cauzează sau eliberează Duhului Sfânt o
naştere.
• Duhul Sfânt a dat naştere prin:
•
ugăciunea lui Ilie pentru ploaie
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•
ijlocirea lui Pavel – Maturitate galatenilor (Galateni 4:19)
•
ravaliul nostru – fii şi fiice spirituale – Isaia 66:6-8
• Metodele Duhului Sfânt de „a cloci” sau de „a pluti ceva în aer” creează viaţă.
•
eneza 1:1-2 – El s-a mişcat pe deasupra apelor şi Dumnezeu a creat
Universul.
•
saia 66:8 – Sionul a fost în travaliu şi a adus pe lume fiii lui.
•
euteronom 32:10-18 – Avraam şi Sara au conceput.
•
uca 1:35 – Maria a conceput pe Cristos
• Exemple de travalii ale lui Cristos
•

Ioan 11:33-44 –
Învierea lui Lazăr

•

Isaia 53:11; Matei
26:38 – Cristos în Grădina Ghetsimani

• Răscumpărarea umanităţii de către Cristos – munca de mijlocire a început cu
travaliul Său din grădină
• Duhul Sfânt doreşte să elibereze „Puterea de a da naşteri” creative prin noi,
aducând prin noi fructele Calvarului
• Rugăciunile noastre pot şi chiar Îl determină pe Duhul Sfânt să se mişte în
situaţii unde El să-Şi elibereze Puterea Lui de a aduce viaţă.
• Suntem parte a procesului de creare al Duhului Sfânt a lucrurilor care se vor
întâmpla
• În Împărăţia Sa suntem parte al „procesului de naştere” al lui Dumnezeu.
Bibiografie:
Dutch Sheets, „Rugăciunea de mijlocire”, capitolul 8;
Daniel N. Matei, „Secretul Rugăciunii”, capitolul 11.
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Lecţia 4. TREI FELURI DE CREDINCIOŞI CARE SE
ROAGĂ:
Credeţi că Dumnezeu ia aminte la toate rugăciunile ?
Răspunsule este ”NU!” Haideţi să vedem de ce?

A. Cei pe care Dumnezeu îi aude nu le răspunde:
9. Isaia 59:1-4 – Păcatele noastre ne separă de Dumnezeu
10. Proverbe 28:9 – cei care îşi întorc urechea de la Legea lui Dumnezeu –
necredinţa, îndoiala, neascultarea
11. Zaharia 7:11-13; Proverbe 1:23-33 – nimeni nu ia seama
12. Proverbe 21:13 – cei care întorc spatele săracului
13. Iacov 4:3-7 – Motivaţie greşită
14. Ezechiel 14:3-8 – Au idoli în inima lor – 1 Corinteni 10:14 – Fugiţi de închinarea
la idoli !
15. 1 Ioan 5:21 – Păziţi-vă de idoli

B. Cei pe care Dumnezeu îi aude şi le răspunde la rugăciune:
16. Luca 18:9-14 – Cei neprihăniţi – Psalmul 66:19-20 – mi-a ascultat rugăciunea
17. Psalmul 145:18-19 – Cei care se tem de El
18. 1 Ioan 3:22-24 – Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu
19. Ioan 15:7 – Cei care rămân în Cuvântul Lui şi Cuvântul în ei
C. Cei pe care Dumnezeu îi aude, ascultă, dar nu răspunde imediat:
20. Nu este timpul (Daniel 9- Daniel a aşteptat 3 săptămâni pentru răspuns)
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21. Persoana care nu este pregătită să primească răspunsul
22. Dumnezeu încearcă credinţa persoanei – Luca 8:22-25

Potolirea furtunii: ”Unde vă este credinţa?”; ”Învăţătorule, pierim!”
− De ce nu răspunde Dumnezeu Rugăciunii întotdeauna?
− Care sunt condiţiile ca Dumnezeu să-ţi răspundă?
− Dumnezeu aude, ascultă, dar nu răspunde. De ce?
Bibliografie:
Daniel N. Matei, „Secretul rugăciunii”, capitolul 3.

Lecţia 5: CUM SĂ PRIMEŞTI PUTERE
SPIRITUALĂ?
Psalmul 62:11 – Puterea este a lui Dumnezeu
Proverbe 24:5,10 – Un om înţelept, plin de putere
Apocalipsa 19:1 – A Domnului, Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea şi
puterea!
Iacov 5:12-16 (lecţia 12) - „...Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”
UNDE ESTE RUGĂCIUNE MULTĂ ESTE ŞI PUTERE MULTĂ!

Chinezii spun: ”Dacă nu te rogi, atunci nu te aştepta să ai putere de sus!”
Spaniolii spun: ”Multă rugăciune – multă putere, nu te rogi – nu ai putere!”

Puterea spirituală o poţi primi astfel:
1. O relaţie personală, intimă cu Dumnezeu
Iacov 4:8 – Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El se va apropia de voi
Cuvântul lui Dumnezeu – crezi, mărturiseşti şi acţionezi conform Cuvântului – Iosua
55:11
2. Duhul Sfânt – Fapte 1:8
3. Printr-o viaţă de post şi rugăciune – Marcu 9:29; Isaia 58
4. Viaţa de credinţă – Matei 21:21-22; Evrei 11:6; Habacuc 2:4
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Secretul rugăciunilor este să petreci mult timp cu Dumnezeu!
Bibiografie:
Daniel N. Matei, „Secretul Rugăciunii”, Capitolul 1

Lecţia 6. ELIBERAREA CAPTIVILOR
1. Nu lăsa frica să te atace. Fii îndrăzneţ şi cunoaşte-ţi autoritatea în Cristos – 2 Timotei
1:7; Luca 9:1
2. Dă voie Duhului Sfânt să te călăuzească şi să te ajute să deosebeşti duhurile cu care
ai de-a face – Matei 12:28
3. Află dacă persoana este sinceră, s-a pocăit de păcate şi doreşte să fie eliberată.
4. Condu persoana într-o rugăciune de eliberare, chemând Numele Domnului – Romani
10:13
5. Ai credinţă în puterea Numelui lui Isus şi vorbeşte direct demonilor, legându-i în
Numele lui Isus – Matei 18:18; Marcu 3:27
6. Scoate duhurile afară în Numele măreţ al lui Isus – Marcu 16:17-18; Fapte 16:18
7. Caută semne evidente pentru a-ţi da seama dacă persoana este eliberată sau sunt şi
alţi demoni implicaţi.
8. Dă persoanei indicaţii şi versete din Cuvântul lui Dumnezeu despre cum să rămână
eliberată şi cum să se împotrivească diavolului – Ioan 8:31, 32,36; Matei 12:43-45;
Efeseni 4:27
9. Veghează ca un stăjer pus în Post.

• Ungerea străjerului - „Chemarea şi echiparea noastră ca mijlocitori să fie
pusă în gardă şi să ne rugăm împotriva uneltirilor şi planurilor lui Satan”
(Efeseni 6:18, 1 Petru 5:8, 2 Corinteni 2:11)
• Patru concluzii pentru „străjer”
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• Nu suntem în mod automat protejaţi de duşman
• Dumnezeu ne va face atenţi la uneltirile lui Satan
• Noi trebuie să rămânem atenţi să vedem încercările lui Dumnezeu de
a ne avertiza de atacurile şi planurile lui Satan
1. Isaia 56:10 – vorbeşte despre străjerul orb
2. Marcu 8:18 – spune că avem ochi, dar nu vedem
• Trebuie să fim atenţi şi grijulii la uneltirile lui Satan sau el va lua o
porţie şi mai mare din ceea ce ne aparţine
1. Osea 4:6 – putem fi distruşi din lipsă de cunoştinţă
• Sunt două cuvinte în Noul Testament pentru străjer – gregoreous şi
agrupones – amândouă înseamnă „a sta treaz”.
• Versete referitoare la alerta străjerului:

•

•

•

•

• Coloseni 4:2
• Marcu 14:34, 38
• 1 Petru 5:8
• 1 Corinteni 16:13
• Luca 21:36
Termenul „străjer” vine din Vechiul Testament folosit să descrie
„santinele”, „gărzi” sau „cei ce vedeau dincolo de ziduri”.
• Ei erau responsabili de protecţia viilor şi a câmpurilor de hoţi de
animale şi cetăţile de invadatori.
• În timpul sezonului de recoltat este şi o presiune mai mare vis-a-vis
de străjeri.
• Străjerii sunt postaţi pe zidurile cetăţii pentru a vedea mesagerii şi
duşmanii (1 Samuel 18:27, Faptele Apostolilor 20:28-31)
Cuvintele evreieşti pentru străjer sunt natsar, shamar şi toaphah. Ele
înseamnă a fi în gardă şi a proteja prin veghere, „a pune un gard în jurul
unui lucru” ca de exemplu tronuri. Toaphah poate de asemenea însemna
„a se apleca înainte şi a se uita atent de la distanţă”, ceea ce înseamnă
mijlocire profetică.
Legea primei relevări în ceea ce priveşte supravegherea/străjuirea
• Geneza 2:15 – străjer în Grădina Edenului
• Responsabilitatea principală a străjerului: interzicerea intrării
şarpelui!
• Geneza 3:24 – Heruvimul străjuia grădina
• Geneza 30:31 – a sta de strajă implică păzirea unei turme
• Psalmul 127:1 – a sta de strajă şi a păzi o cetate
• 1 Samuel 26:15, 28:2 – a păzi o persoană
• Proverbe 4:23 – a-ţi păzi inima
Alte calităţi şi îndatoriri ale străjerului
• Supraveghetor – străjerul are responsabilitatea de a păzi lucruri,
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•
•
•
•
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locuri sau averi individuale
Paznic – străjerul stă de gardă
Bodyguard – străjerul este ca un scut, protejând persoane de
pericole sau vătămări
Uşier – străjerul este avangardist şi garda din spate
Portar – străjerul permite intrarea sau ieşirea dintr-un a indivizilor
sau a lucrurilor. Stabilesc bariere pentru a ţine duşmanii afară.
Păstrează – străjerul menţine lucruri să nu ajungă la ruină sau
distrugere
Gardian – străjerii sunt întotdeauna în alertă şi foarte atenţi la
lucruri
Observator – străjerul este contemplativ şi pătrunzător
Suporter – străjerul observă şi vede clar
Precaut – străjerul este vigilent, atent şi întotdeauna în alertă
Protector – străjerul protejează, ridicând ziduri sau bariere pentru a
proteja de atacurile duşmanilor
Întreţinere – străjerul întreţine lucruri pentru Domnul

• Trebuie să fim străjeri pentru pastorii şi liderii noştri creştini deoarece:
• Ei au multă responsabilitate
• Ei sunt mai sensibili la ispite
• Ei sunt mai ţintiţi în războiul spiritual
• Ei au mai multă influenţă decât alţii
• Ei au mai multă vizibilitate
(Peter Wagner, Scutul rugăciunii)
• „Cu cât mijlocitorii se roagă, cu atât liderii câştigă protecţie împotriva
săgeţilor arzătoare ale slăbiciunii, peste întreaga armură a lui Dumnezeu, pe
care ei sunt responsabili să o folosească”.
(Peter Wagner)
• Dumnezeu a eliberat o ungere de străjer care dă posibilitatea indivizilor şi
grupurilor „să asedieze” oraşe şi naţiuni prin rugăciune. Trupul lui
Cristos a început în mod sistematic să dărâme întărituri ale întunericului.
Dumnezeu ne-a dat posibilitatea prin Duhul Sfânt să discernem planuri,
întărituri, slăbiciuni şi uşi deschise ale duşmanului pentru a-l scoate afară
şi să luăm în posesie ţări, oraşe şi oameni prin rugăciune.
• „Dumnezeu lucrează cu oameni ca grup, nu doar ca indivizi.”
• El s-a adresat sau a profeţit oraşelor – Iona 1:2, Apocalipsa 2:3,
Naum 3:1
• El judecă oraşe şi naţiuni – Ninive, Sodoma, Gomora, Tir, Sidon,
Ierusalim şi Israel
• El a iertat şi a cruţat de judecată – Ninive
• El a dat chemări divine oraşelor şi naţiunilor – Israel, Ierusalim,
şapte cetăţi de refugiu
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• Oraşele şi naţiunile pot fi conduse de domnitori şi edili – Tir
(Ezechiel 28:12), Persia (Daniel 10:13), Pergam (Apocalipsa 2:12)
• Grupuri de oameni, în mod corporativ, au un nivel de neprihănire
sau păcat – orice naţiune (Proverbe 14:34), Amoriţi (Geneza 15:16)
• Oraşele au corporativ un nivel de credinţă sau necredinţă – Nazaret
(Marcu 6:5-6)
• Oraşele au corporativ pace sau prosperitate – Ieremia 29:7
• Oraşele pot avea trezire – Ninive (Iona 3:5-10)
• Oraşele pot să piardă trezirea – Ierusalim (Luca 19:41- 44)
• Dumnezeu ne cheamă pe noi ca străjeri să stăm în spărtură pentru oraşele
şi naţiunile noastre.
• Avraam a mijlocit pentru o cetate – Geneza 18:22-33
• Moise a intervenit pentru o naţiune – Exodul 32:9-14
• Rugăciunile noastre şi stilul nostru de viaţă pot aduce vindecare în
naţiunea noastră – 2 Cronici 7:14
• Înţelepciunea Duhului Sfânt poate elibera un oraş şi poate face
întăriturile să cadă – Eclesiastul 9:15, Proverbe 21:22
• „Dumnezeu eliberează o ungere de asediere a oraşelor şi naţiunilor cu
scopul de a le lua pentru El.”

Bibliografie:
Dutch Sheets, Rugăciunea de mijlocire, capitolul 14
Daniel N. Matei, Secretul rugăciunii, capitolul 4
− Statutul tău în rugăciune
− Principii ale rugăciunii
− Să cunoşti cine eşti
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Lecţia 7. ARMELE DUMNEZEIEŞTI DE LUPTĂ
date de Dumnezeu Bisericii pentru a confrunta şi învinge duhurile rele:

1. Sângele lui Isus – Apocalipsa 12:11 – Ei l-au biruit prin Sângele Mielului
2. Cuvântul lui Dumnezeu – Evrei 4:12 – Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător
3. Numele lui Isus – Filipeni 2:9-11
4. Rugăciunea, postul şi mijlocirea – Isaia 58:6; Efeseni 6:18 – Faceţi tot felul de
rugăciuni;

Ezechiel 22:30

5. Lucrarea Daruriulor Duhului Sfânt – 1 Corinteni 12:7-11
6. Puterea rugăciunii în Duhul – Romani 8:26-27 – şi tot astfel şi Duhul
7. Ungerea şi darurile Duhului Sfânt – Isaia 10:27
8. Puterea de a lega şi dezlega – Matei 18:18 – ”Adevărat, adevărat vă spun că orice va
fi legat pe pământ...”
9. Arma laudei şi închinării – Isaia 61:3; Psalmul 149:6-9
10. Întreaga armură a lui Dumnezeu – Efeseni 6:10-18
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Cum putem discerne principalităţile, puterile şi domniile d epeste oraşul
nostru?
Efeseni 6:12 – Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui
1. post şi rugăciune – Daniel 10:12-14; 20-21
2. studiază istoria cu discernământ – Ezra 4:12-24 (pag. 490)
3. observă porţile de intrare ale oraşului tău – Neemia 2:11-20 (pag. 498)
4. află tradiţiile şi obiceiurile păgâne
5. vezi care sunt problemele curente ale oamenilor (păcate, blesteme, ocultism, etc.)
6. care este influenţa oamenilor – ex. - duh Izabelic – 1 Împăraţi 21:21:5-15

Întărituri peste Biserică – Efeseni 5:25-27
1. Află istoria bisericilor din oraş
2. Află istoria denominaţiei tale
3. Află istoria bisericii tale cu punctele ei tari şi eşecuri
4. Află profeţiile care au fost făcute peste oraşul tău şi peste biserici – Apocalipsa 2, 3

Exemple de întărituri peste biserică:
• necredinţă

• duhul Izabelic

• îndoială

• spirit competitiv

• bârfă

• mândrie,lăudăroşie

• descurajare

• boală

• suspiciune

• sărăcie

• apatie

• apăsare

• indiferenţă

• depresie

• duh de religiozitate şi tradiţie

• rebeliune
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• adulter,dorinţe sexuale

• corupţie

Rezultatele întăriturilor în biserică:
• lipsă de unitate;
• lipsa semnelor şi minunilor;
• lipsa creşterii (spiritual, numeric, financiar,etc.);
• lipsa dedicării în a-L urma pe Cristos;
• lipsa interesului în câştigarea celor pierduţi
• neîmplinirea viziunii
• noii convertiţi părăsesc biserica;
• nu sunt vizibile rezultate bune, etc.
Bibliografie:
Daniel N. Matei, ”Secretul Rugăciunii”, capitolul 8.

Lecţia 8. PLANIFICĂ-ŢI STRATEGIA PENTRU
ALUNGAREA DUHURILOR TERITORIALE
1. Închinare – Psalmul 149:6
2. Aşteaptă ca Dumnezeu să-ţi descopere – Psalmul 81:13-14
3. Identifică-te cu păcatele oraşului şi ale liderilor – Neemia 1:6; 2 Samuel 21:1
4. Pocăinţă comună, corporativă – 2 Cronici 7:14
5. Învinge răul prin bine – Apocalipsa 12
6. Post şi rugăciune – Neemia 1:4
7. Uneşte-te cu alte biserici dacă este posibil – Psalmul 133:1-3
8. Trimite îngerii – Evrei 1:14
9. Nu-ţi fie frică – Iosua 1:9; 2 Timotei 1:7

CUM TRATĂM CU DEMONII - Matei 12:43-44
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Un creştin adevărat nu poate fi posedat de demoni, dar poate fi hărţuit, influenţat şi
chiar controlat de ei.

Un creştin poate avea activitate demonică în viaţa sa: depresie, obsesii, opresare, dar
NICIODATĂ nu poate fi posedat!
Duhul nostru este născut din nou şi în el locuieşte Duhul Sfânt – Ioan 14:16-17
Mintea noastră nu este născută din nou şi trebuie să fie înoită prin Cuvântul lui
Dumnezeu, altfel demonii ne vor invada gândurile şi ne vor apăsa mintea – Romani
12:2

Trupul nostru nu este născut din nou, dar trebuie să fie prezentat în fiecare zi ca o
jertfă vie lui Dumnezeu, altfel demonii vor veni prin dorinţele cărnii – Romani 12:1

Lecţia 9. POST ŞI RUGĂCIUNE
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Post – "practicarea abstinenţei de mâncare pentru scopuri spirituale în mod deliberat.”
(Derek Prince)
Primul studiu al disciplinei creştine despre post a fost găsit pe Muntele Măslinilor
(Matei 6:1-18). Cristos a dat instrucţiuni despre trei îndatoriri care se întretaie
(dărnicie, rugăciune, post). Cristos ne-a avertizat să fim atenţi la motivul postului şi să
nu facem acest lucru de dragul altora sau pentru a-i impresiona pe oameni.
Postul a fost practicat şi de Moise. Fariseii şi ucenicii lui Ioan Botezătorul au postit. Ei
au întrebat de ce ucenicii lui Isus nu posteau în mod regulat. (Marcu 2:18-20)
Isus a postit – Luca 4:1-2, 14
Postul a fost o parte vitală în lucrarea lui Pavel – Faptele Apostolilor 9:9, 2 Corinteni
6:3-10, 11:27
Creştinii din Noul Testament au postit individual şi corporativ – Faptele Apostolilor
13:1-3, 14:4, 14, 21-23
În Fapte, capitolele 13 şi 14, găsim că postul şi rugăciunea corporativă joacă un rol
important în creşterea şi dezvoltarea Bisericii Nou Testamentale. Creştinii au primit
direcţie şi putere de la Duhul Sfânt pentru cele mai importante decizii sau lucruri.
Iudeii ortodocşi au observat că Yom Kippur, Ziua Ispăşirii, s-a răspândit în întreaga
lume ca zi de post.
În Psalmi, David a spus despre post că este modul prin care te smereşti pe tine însuţi şi
te disciplinezi.
• Psalmul 35:13 - „îmi smeream sufletul cu post”
• Psalmul 69:10 - „am plâns şi mi-am ţinut în frâu sufletul cu post”.
Postul este de asemenea un mod prin care îţi poţi ţine trupul în stăpânire
• 1 Corinteni 9:27 - „ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire...”
Postul are de a face cu natura carnală a omului. În calea postului sunt două bariere:
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Încăpăţânarea şi satisfacerea poftelor trupului. Mutând aceste bariere, Duhul
Sfânt se poate mişca în plinătatea puterii Sale în rugăciunile noastre. (Efeseni
3:20)
Postul nu-L schimbă pe Dumnezeu, ci pe om.
Postul nu va schimba standardele de neprihănire ale lui Dumnezeu.
Postul nu va schimba un lucru nedrept într-unul drept. David a postit şapte zile şi
copilul născut din adulter a murit aşa cum Dumnezeu a spus în judecata Sa (2 Samuel
12).
Postul şi rugăciunea corporativă poate aduce intervenţii dramatice şi puternice din
partea lui Dumnezeu.
• 2 Cronici 20:1-30 – Iosafat a declarat post în toată Iudea. Oamenii din armata
duşmană s-au măcelărit între ei.
• Ezra 8:21-23 - „Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi
el ne-a ascultat.” În timpul întoarcerii la Ierusalim din exil nu s-au pierdut
persoane sau lucruri perosnale.
• Estera 4 – Toţi au postit şi s-au rugat trei zile fără mâncare sau apă. Întreaga
politică a Imperiului Persan a fost schimbată în favoarea iudeilor.
• Iona 3:5-10 – Toţi locuitorii din Ninive au postit şi cetatea lor a fost cruţată încă
150 de ani de Dumnezeu.
Dumnezeu stabileşte patru condiţii pentru vindecarea unei ţări (2 Cronici 7:14).
Oamenii Lui trebuiau să:
• se smerească
• se roage
• să caute Faţa Lui
• se abată de la căile lor rele
Daniel – unul dintre cele mai mari exemple despre oameni care au schimbat istoria
prin rugăciune şi post
Va fi nevoie de post şi rugăciune în unitate pentru a aduce o ploaie târzie bogată (Ioel
1:14, 2:12-32)
Isaia descris postul plăcut lui Dumnezeu (Isaia 58:6-12). Aici este o legătură strânsă
între post şi restaurarea oamenilor de către Dumnezeu.
Dumnezeu caută oameni care vor posti şi se vor ruga (Ezechiel 22:30)
Ghid practic pentru post individual (Evrei 11:6, Isaia 58)
Ghid practic pentru post corporativ (Matei 18:19)

Dumnezeu a investit în oamenii Săi de pe pământ o autoritate prin care noi putem
determina destinele naţiunilor şia guvernelor. El se aşteaptă ca noi să folosim
autoritatea noastră atât pentru gloria Sa cât şi pentru binele nostru.” (Derek Prince,
Schimbarea istoriei prin post şi rugăciune).
2 Corinteni 5:20 - „Suntem ambasadori ai lui Cristos”.
• Ambasador - „Persoană autorizată oficial de către guvernul unei naţiuni de a
reprezenta acel guvern pe teritoriul altei naţiuni.”
Filipeni 3:20 - „Suntem cetăţeni ai cerului.” Poziţia noastră pe pământ este aceea de
ambasadori care reprezintă guvernul cerului.
Matei 5:13 - „Suntem sare pe acest pământ.” Avem două responsabilităţi ca ucenici ai
lui Cristos şi ca sare:
Prin prezenţa noastră, trimitem pământului continuitatea harului şi milei lui
Dumnezeu.
Prin puterea Duhului Sfânt în noi ţinem în frâu forţele corupţiei şi fărădelegea până la
venirea Lui.
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Isus ne-a avertizat de soarta sării fără gust (Matei 5:13)
Pavel ne face clar alternativele noastre – Romani 12:21 – „Nu te lăsa biruit de rău, ci
biruieşte răul prin bine.”
Isus se aşteaptă ca noi să funcţionăm la maxim ca sare pe acest pământ.
„Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să tai, să dărâmi şi
să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.” (Ieremia 1:10)
Ieremia a exercitat autoritatea peste domnitorii în a căror supunere era pe plan
natural datorită poziţiei sale pe plan spiritual.
Noi suntem supuşi legilor din Împărăţia Cerurilor, dar parte din această autoritate
(Psalmul 103:19).
Împărăţia lui Dumnezeu este supremă peste toate celelate împărăţii şi forţe de pe
pământ.
Scopul lui Dumnezeu este de a împărţi autoritatea Lui cu noi în Împărăţia Sa (Luca
12:32)
Noi împărţim autoritatea regească a lui Cristos la tronul Său (Efeseni 2:4-6)
„Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.” „O împărăţie de preoţi” (Exodul
19:6). Dumnezeu vorbeşte despre restaurarea Împărăţiei.
Ca rege. Cristos domneşte. Ca preot, Cristos mijloceşte „trăieşte pururea ca să
mijlocească pentru ei.” (Evrei 7:25)
„Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi” (Psalmul 110:2) Duşmanii lui Cristos nu sunt
supuşi încă, dar este înălţat şi are autoritate peste ei.
Noi împărţim lucrarea de preoţi a lui Cristos, prin rugăciune şi mijlocire. „Practicarea
slujirii noastre de preot este cheia exercitării autorităţii noastre regale.”
„El (Cristos) este Domnul Domnulor şi Regele Regilor.” (Apocalipsa 17:14) Cristos
domenşte ca Domnitor peste toţi domnitorii pământului şi Guvernatorul tuturor
guvernelor de pe pământ şi Judecătorul suprem de pe pământ.
„...pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru cei înălţaţi în dregătorii...” (1Timotei
2:1-4)
• Acest verset include pe toţi cei ce sunt responsabili cu guvernarea unei naţiuni,
cu late cuvinte guvernul.
• Un bun guvern facilitează răspândirea Evangheliei, iar unul rău o împiedică.
Deci voia lui Dumnezeu este un guvern bun.
• „...care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa
adevărului.” (1 Timotei 2:4). Dumnezeu doreşte mântuirea tuturor oamenilor.
„Creştinii nu au responsabilitate de la Dumnezeu să critice guvernul lor. Ei sunt
responsabili să se roage pentru guvernul lor.”

•

Peste tot în cartea lui Daniel, putem vedea cum Dumnezeu foloseşte domnitorii ca
instrumente pentru împlinirea scopurilor Sale în istorie. Dumnezeu îşi supune oamenii
unor guverne nemiloase dacă sunt neascultători şi rebeli. Când oamenii Lui se pocăiesc
şi se roagă, binele învinge consucerea rea şi o înlocuieşte cu una bună sau schimbă
inima crudului domnitor folosindu-l ca instrument al milei (Daniel 2:20-21, 2 Cronici
36:22-23).

•

Dumnezeu are cerinţe pentru cei care consuc (2 Samuel 23:2-4). În Statele Unite,
oamenii sunt responsabili să voteze doar oameni cu acest caracter aşa cum a
recomandat Dumnezeu.

•

Modul în care istoria americanilor a fost schimbată prin rugăciune şi post:
• Rugăciunile lui Christopher Columb care a supravieţuit multor călătorii pe
mare şi a format „Lumea Nouă”.
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Rugăciunile pelerinilor
Ziua de post, smerenie şi rugăciune în mai 1774, în Williamsburg, Virginia.
Rugăciunile Congresului American
Rugăciuni care au deschis uşile cerului astfel încât Constituţia să fie scrisă şi
aprobată.
Rugăciunile lui George Washington în fiecare zi a vieţii sale, în timpul
războiului şi pentru ţara sa (discursul său de rămas bun).
Proclamare naţională pentru smerenie, rugăciune şi post.
Rugăciune pentru Washington DC, rostită de John Adams.
Rugăciune şi post care au schimbat istoria curentă şi viitoare.

Ce se întâmplă când rugăciunile noastre scad (devenim deficitari):
• Ajung la conducere conducători fără Dumnezeu
• Sunt date legi neacceptate de Dumnezeu
• Decizii fără înţelepciune în războiuluiFărădelege în ţară

• Bugetul guvernului este deficiar

3 zile – 7 zile -21 - 40 zile
Isaia 58:1-14 – Postul adevărat
Matei 17:21 – Acest soi de draci nu iese decât cu post şi rugăciune – Lunatic
Marcu 9:29 – Nu poate ieşi decât cu post şi rugăciune
Luca 4:1-13 – Isus a postit 40 de zile - Matei 4:2
Exodul 34:28 – Moise pe Muntele Sinai – 40 de zile
2 Corinteni 6:5 – Pavel postea
1 Corinteni 7:5 – Soţ şi soţie se îndeletnicesc cu post şi rugăciunea
Psalmul 109:24 – Mi-au slăbit genunchii de post
Luca 2:37 – Ana slujea Domnului cu post şi rugăciune
Luca 18:12 – Fariseii posteau de 2 ori pe săptămână
Marcu 2:18 – Ucenicii lui Ioan şi fariseii posteau
Isaia 58:1-14 – Postul adevărat
Matei 9:15-17 – Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post
Marcu 2:20 – Va fi luat mirele de la ei – vor posti
Fapte 13:2-3 – Biserica din Antiohia – Chemare – Puneţi-mi deoparte pe Barnaba şi
Saul – post
Fapte 14:23 – Au rânduit prezbiteri – Rugăciune şi post

3 Zile – Starea ta, ispite, lipsă de control
Estera 4:13-17 – Postiţi pentru mine

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7 Zile – Eliberare şi Călăuzire
Neemia 1:4 – Am postit şi m-am rugat înaintea Domnului
21 Zile – Când îţi vorbeşte Domnul – scopuri măreţe ca: Biserica, oraş, ţară, familie –
Daniel 9:27 – Daniel 10:12
40 de Zile – Când îţi vorbeşte Domnul nu doar dorinţe omeneşti
1-7 Zile – Luptă între mine (eu-l) şi duhul din mine
7-14 Zile – Duhul intră în control
14 -21 Zile – Duhul controlează fiinţa ta
21 – 28 zile – Revelaţii dumnezeieşti
28 -35 Zile – Dumnezeu îţi vorbeşte, voce, Duh şi soli (îngeri)
35-40 Zile – Descoperirea planului lui Dumnezeu

Bibliografie:
Daniel N. Matei, ”Secretul Rugăciunii”, capitolul 8.

Lecţia 10. LUPTA SPIRITUALĂ sau Războiul spiritual
2 Corinteni 2:11 – Să nu lăsăm pe Satana să aibă câştig de la noi!
Lupta spirituală este nivelul cel mai înalt de rugăciune – vine după laudă, închinare şi
mijlocire
1. Rugăciune
2. Mijlocire – Romani 8:26 - Şi tot astfel Duh....
3. Laudă şi Închinare – Ioan 4:23-24 – Dar vine ceasul
4. Luptă spirituală – Efeseni 6:10-13; 2 Corinteni 10:3-5
Lupta este împotriva lui Satan şi a demonilor săi, care sunt o persoană, oraş,
naţiune şi se caracterizează prin legare, dezlegare, poruncă, afirmaţie, mustrare,
scoatere afară, dărâmarea întăriturilor, etc.
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Scopul luptei spirituale este prăbuşirea împărăţiei duşmanului şi astfel,
împlinirea Voii lui Dumnezeu.

Ce trebuie să ştie fiecare credincios:
1. Isus l-a învins pe Satan la Calvar, când a învins moartea – Efeseni 4:9; Fapte 2:24;
Evrei 2:9
1 Ioan 3:8(b) – Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
Colseni 2:15 – A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii,
după ce a ieşit Biruitor asupra lor pe cruce.

2. Toată autoritatea Îi aparţine lui Isus
Matei 28:18(b) - ”Toată puterea (autoritatea) mi-a fost dată în cer şi pe pământ.”
Luca 10:17-19 - ”... Iată că v-am v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii
şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă va vătăma.”
Efeseni 1:19-23
Petru 3:22- stăpânirile şi puterile sunt supuse lui Cristos

3. Fiecare credincios ia parte integrală la identitatea lui Cristos, pentru că am fost înviaţi
împreună cu El.
Efeseni 2:4-6 – Dumnezeu ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos şi ne-a înviat
împreună;
Romani 6:5-7 – omul cel vechi a fost răstignit împreună cu El;
Coloseni 3:1-3 – înviaţi cu Cristos;
Galateni 2:20 – răstigniţi cu Cristos, nu mai trăiesc eu ci Cristos trăieşte în mine.

4. Atunci când ne supunem lui Cristos avem autoritate asupra lui Satan.
Iacov 4:7-10 – Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi...
Când Isus S-a reîntors în ceruri a dat stăpânirile şi teritoriile – aplicarea victoriei care
a fost câştigată – credincioşilor, bisericii. Apoi a trimis Duhul Sfânt să ne dea putere
pentru aceasta.
Ioan 14:12-17- cel ce crede în El va face lucrări şi mai mari;
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1 Ioan 4:4 – Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este
în voi este mai mare decât cel ce este în lume.

5. Există o luptă spirituală, iar noi suntem înarmaţi pentru a aborda ofensiv
confruntarea.
Două împărăţii:
1. ÎNTUNERIC – Efeseni 2:1-3
2. LUMINĂ – 1 Tesaloniceni 5:4-5; Coloseni 1:12-13
Efeseni 6:10-18 – Întreaga armură a lui Dumnezeu
6. Ca şi copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne ridicăm în credinţă şi să cucerim.
Matei 11:12 – Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia Cerurilor se ia cu
năvală, şi cei ce dau năvală, pun mâna pe Ea.
Matei 18:18 – Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice
veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.

7. Noi putem învinge
Apocalipsa 12:11 – ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin Cuvântul mârturisirii
lor, şi nu au iubit viaţa, chiar până la moarte.
1 Ioan 2:13-14 – tinerii i-au învins pe cei răi.
PAŞI SPRE LUPTA SPIRITUALĂ
Iacov 5:16 – mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit
1. Să avem o relaţie apropiată apropiată şi intimă cu Cristos prin o viaţă de post şi
rugăciune
Matei 17:21 – ”Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu post”
2. Să ştim cine suntem în Cristos şi să umblăm în credinţă şi autoritate
Marcu 11:22-24 – dacă va zice muntelui acesta ....
Luca 10:19 - Iată că vă dau putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii...
Credinţă – Evrei 11:1-6; Efeseni 1:3-14

Patru paşi ai credinţei:
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1- Zice cineva muntelui

3- Ci va crede că ce zice se va face

2- Şi dacă nu se va îndoi în inima lui

4- Va avea lucrul cerut

3. Să luptăm lupta bună a credinţei – 1 Timotei 6:12; 2 Timotei 4:7-8 – M-am luptat
lupta cea bună. Nu ştiţi că cei care aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai
unul capătă premiul?
1 Corinteni 9:24

Alergaţi în aşa fel ca să căpătaţi premiul!
4. Să ştim că este prin Harul lui Dumnezeu şi nu prin puterea noastră.
2 Timotei 2:1; Efeseni 2:9; Efeseni 3:2 – Întăreşte-te în Harul lui Cristos!
1 Petru 5:10 – dă putere; neclintiţi, întăriţi-vă în Domnul.
- Prin puterea noastră de abia ne ducem de pe o zi pe alta
- Nu ne uităm la eşecurile, căderile şi slăbiciunile noastre
- Ne încredem în Harul lui Dumnezeu.
5. Să fim treji şi să veghem – 1 Petru 5:8-9 – Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că protivnicul
vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care râcneşete şi caută pe cine să înghită.
Matei 26:41 – Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin
de râvnă, dar carnea este neputincioasă.
6. Recunoaşte-ţi stăpânul – diavolul şi duhurile demonice
2 Corinteni 2:11 – Ca să nu lăsăm pe satan să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem
în neştiinţă de planurile lui.
Ioan 10:10 – Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca
oile să aibă viaţa, şi s-o aibă din belşug.
Efeseni 6:12 – Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
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7. Supuneţi-vă lui Dumnezeu şi împotriviţi-vă diavolului
Iacov 4:7
Efeseni 4:27 – Să nu daţi prilej diavolului !
8. Dărâmă întăriturile şi alungă izvodirile minţii
2 Corinteni 10:4-5 – Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii
pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei
lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Cristos.
Efeseni 4:23-24 – Şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel
nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi o sfinţenie pe care o dă
adevărul

Romani 12:2 – Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin
înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine Voia lui Dumnezeu; cea bună, plăcută
şi desăvârşită.
9. Nu luptăm împotriva cărnii şi sângelui – Efeseni 6:12
2 Corinteni 10:3 – Măcar că trăim în firea pământească , totuşi nu ne luptăm călăuziţi
de firea pământească
10. Să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva
uneltirilor diavolului
Efeseni 6:11

• Cuvântul mijlocire, paga, implică război. Acesta se traduce prin „atac”,
„prăbuşire”, „înspăimântare”, „a izbi” etc. (Judecători 8:21, 1
Samuel22:11-19. 2 Samuel 1:11-16). Nu putem separa războiul spiritual de
mijlocire (Efeseni 6:12).
• Trebuie să ne păzim de căpeteniile lui Satan şi de demonii lui, dar să nu
fim în neştiinţă de cauză în privinţa lui şi a tacticilor lui (2 Corinteni 2:11).
• Dumnezeu doreşte să ştim cum să acţionăm împotriva uneltirilor
diavolului. Uneltire (noema) înseamnă gând. Să înţelegem modul în care
duşmanul gândeşte sau operează. Dacă Dumnezeu spune că noi nu suntem
în necunoştinţă de planurile lui Satan, înseamnă că El ni le revelează nouă.
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• „Dacă suntem ignoranţi faţă de modul de gândire şi de operare ale
duşmanului nostru – planuri, comploturi, uneltiri sau trucuri – atunci el
ne va câştiga pe noi, ne va jefui, ne va deposeda de tot ce este al nostru, va
avea sau va ţine în mare măsură.”
• Versete de război
• 2 Corinteni 10:4, 1 Timotei 1:18 – este un război real
• Psalmul 110:2, 31; 2 Timotei 2:3-4 – suntem soldaţi în acest război
• Efeseni 6:12 – noi ne luptăm împotriva împărăţiei întunericului
• Iacov 4:7; 1 Petru 5:9 – noi rezistăm lui Satan şi el fuge
• Luca 10:19, Romani 16:20 – noi îl călcăm în picioare pe Satan şi
demonii lui
• Marcu 16:17 – noi scoatem demonii afară
• Matei 16:19 – noi avem autoritate şă legăm şi să dezlegăm
• 2 Corinteni 10:4, Efeseni 6:10-20 – cu armele noastre învingem
împărăţia întunericului
• Tipuri de război
• Închinare – 2 Cronici 20:1-36, Faptele Apostolilor 16:16-36
• Laudă – Psalmul 22:3, Psalmul 149:5-9
• Dragoste (bunătate, dărnicie, iertare) – Proverbe 10:12
• Strigăt – Iosua 6:16, Judecători 7:20, Matei 27:50
• Vorbind Cuvântul – Matei 4:4, 7, 10
• Pace şi armonie – Evrei 12:14
• Aşteptându-L pe Dumnezeu, El ne va arăta metoda sau strategia de război
ce trebuie folosită.
• Trei moduri de a-L aştepta pe Dumnezeu
1. Dumiyah – aşteptând în tăcere cu încredere (Psalmul 62:1-2)
2. Chakah – aşteptându-L cu dorinţă (Psalmul 33:20)
3. Qavah – aşteptându-L cu aşteptări pline de pasiune (Psalmul
27:14, Isaia 40:31)
• Când îl aşteptăm pe Domnul noi intrăm în moştenirea noastră
(Psalmul 37:7, 9, 34)
• În timp ce îl aşteptăm pe Dumnezeu, toată lucrarea noastră –
incluzând razboiul spiritual – este născută din relaţia cu Domnul.
• Prin aşteptare Domnul ne ţine de parte de a redeveni activi pentru
Satan. Dumnezeu alege timpul şi modul de luptă (Iosua 6, 2 Samuel
5:24).
• Războiul este o acţiune responsabilă născută din ascultare – nu din
necesitate.
• Feriţi-vă de decepţie (2 Corinteni 11:3). „Satan ne poate distrage din
relaţia noastră cu Cristos în aceeaşi măsură în care umblăm în decepţie,
indiferent câte revelaţii am primi.”
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• Satan a fost deja înfrânt la cruce. Noi reprezentăm victoria de la cruce.
Noi eliberăm şi întărim ceea ce Cristos a făcut (Psalmul 2:9).
• Biblia spune că suntem eliberaţi de sub autoritatea lui Satan (exousia)
prin autoritatea lui Cristos (Coloseni 1:13, Luca 10:19, Coloseni 2:15).
Autoritatea lui Satan obţinută prin Adam a reprezentat problema – nu
puterea. Isus vine să răscumpere autoritatea lui Adam ce fusese luată şi să
rupă domnia lui Satan de peste pământ.
• Satan are încă puteri şi abilităţi (1 Petru 5:8,9)
• Satan are încă săgeţi arzătoare (Efeseni 6:16)
• Satan şi-a pierdut autoritatea peste cei cel fac pe Isus Domn. Acum,
noi avem autoritate peste el şi puterea prin Cristos, dar trebuie să
unim armele noastre cu înţelepciunea de sus.
• Războiul Spiritual pentru cei pierduţi
• Un „văl” îi opreşte pe necreştini să vadă Evanghelia (2 Corinteni
4:3,4)
• Roagă-te ca adevărata revelaţie ce este în opoziţie cu informaţia să
fie un văl ce cade de pe ochii sau ca găsirea unui lucru ce a fost
acoperit (Psalmul 119:18)
• Satan orbeşte mintea necreştinilor prin aroganţă şi mândrie (2
Corinteni 4:4)
• Noi nu vom câştiga suflete folosind doar intelectualul, tehnologia sau
metode (2 Corinteni 10:3-5)
• Necreştinul nu poate lupta pentru el însuşi. Trebuie să folosim
armele noastre divine să luptăm pentru ei (Neemia 4:14)
• Noi putem întoarce necreştinii şi situaţiile din întuneric la lumină şi
de sub dominarea lui Satan la Dumnezeu. Noi avem autoritatea lui
Cristos (Faptele Apostolilor 26:18)

Bibliografie:
Dutch Sheets, ”Rugăciunea de mijlocire”, capitolele 9-11
Daniel N. Matei, ”Secretul Rugăciunii”, capitolul 11

Lecţia 11. OAMENI AI RUGĂCIUNII DIN BIBLIE
1 Cronici 4:9-10 (pag. 424)

Iaebeţ – un om deosebit
v.9 – ”mai cu vază decât fraţii săi”
Onorabil = vrednic de cinste, respect, mare stimă
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1 Petru 2:12 – să fii un exemplu pentru cei păgâni
1 Corinteni 4:10 – voi sunteţi onoraţi, dar noi dispreţuiţi
Iaebeţ –

A crezut pe Dumnezeu

-

Şi-a pus încrederea în El

-

A fost un om credincios – Proverbe 20:6

-

A fost un om neprihănit – Proverbe 20:7

Oameni deosebiţi din Biblie: Avraam, Iacov, Moise, Elisei, Iosif, David, Solomon,
Daniel, ISUS, Pavel, Timotei, etc.

Iaebeţ a chemat Numele Dumnezeului lui Israel
1. Relaţie cu Dumnezeu prin rugăciune
Geneza 18:16-33 – Avraam se roagă pentru Sodoma şi Gomora (50, 40, 30, 10 de
neprihăniţi )
Ieremia 33:3 - ”Cheamă-Mă şi îţi voi răspunde”
Binecuvântează-mă
”Iaebeţ” în ebraică înseamnă ”durere” - născut cu durere (v.9)
A binecuvânta = a cere sau a da favoare supranaturală
Avraam şi-a părăsit ţara, averea şi s-a concentrat – o împărăţie necunoscută,
- un om al credinţei – totăl credinţei
Iosif – a îndurat dezamăgire, închisoare. S-a concentrat la măreţia lui Dumnezeu –
încredere
Moise – întoarce spatele Egiptului, concentrându-se la planul lui Dumnezeu
Ştefan- predică un mesaj nepopular, dar moare ca un martir şi se concentrează la slava
lui Dumnezeu
Pavel – pierde totul pentru un lucru: a-L cunoaşte pe Cristos
Domnul Isus a spus: Marta, Maria şi-a ales partea cea bună
1. Poţi cunoaşte priorităţile, dar fără consacrare nu realizezi ce ţi-ai propus.
2. Poţi să fii consacrat, dacă nu ai priorităţi, nu e de durată.
3. Făcându-le pe amândouă, realizezi lucruri măreţe
4. Care este prioritatea ta?
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Lucruri urgente, lucruri care mă deranjează, lucruri nelămurite, lucruri care nu m-au
împlinit !
5. Lucrează la integritatea şi etica creştină
6. Arată respect pentru alţi lideri
7. Dă şanse cu îndurare
8. Demonstrează consacrare
9. Nu te opri a te dezvolta, creşte
10. Dă întotdeauna 100%
11. Fă totul cu dăruire totală

NATURA LUI DUMNEZEU ESTE SĂ BINECUVÂNTEZE!
Binecuvântare:
1. materială
2. emoţională
3. spirituală

Deuteronom 28:15 – ascultare sau blestem în caz contrar
Psalmul 34:1 - ”Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme”

Întinde-mi hotarele
Întinde-mi hotarele, mai multă influenţă, impact, responsabilitate, oportunităţi, fă
miracole
Matei 28:18 – Marea însărcinare – învăţaţi toate naţiunile
Fapte 16:6-10 – Pavel – Viziune – Macedonia

Mâna Ta să fie cu mine – Ungerea
1 Samuel 5:11 – ”Mâna lui Dumnezeu apasă cu putere”
Psalmul 18:35 – ”Dreapta Ta mă sprijineşte”
Isaia 48:13 – ”Mâna Mea a întemeiat pământul”
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Mă vei feri de nenorocire – Protecţie
Ioan 10:10 – ”Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească”
2 Corinteni 2:11 – ”Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă câştig de la noi; căci NU suntem
în neştiinţă de planurile lui”
Matei 6:13 – Rugăciunea Domnului – ”Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de
cel rău.”
Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse
Care este cererea ta către Dumnezeu?

Psalmul 126 – TREZIRE în S.U.A., America de Sud, China, Europa, Asia, Africa,
România, etc.
Exemplu, rugăciune pentru:

1. eliberare personală sau pentru alţii

4. Binecuvântare financiară

2. vindecare

5. chemare

3. mântuire pentru familie, prieteni, etc.

6. slujire

Lecţia 12. PUTEREA RUGĂCIUNII
1. Iacov 5:12-16 – ”Da!” să fie ”Da!” şi ”Nu!” să fie ”Nu!”
8. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit
a. Fapte 3:1-6 – ologul din naştere – Argint şi Aur n-am, dar ce am îţi dau
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9. Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii
b. Fapte 4:29-31 – Dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul cu toată îndrăzneală
10. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul
c. Fapte 16:25-34
11. Pe la miezul norţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui
Dumnezeului
v. 31 – crede în Dumnezeu şi vei fi mântuit tu şi casa ta

2. Rugăciunea are putere când ai relaţie cu Tatăl, fiul şi Duhul Sfânt
Strigi către Dumnezeu !

2 Cronici 7:14 – ”Dacă poporul Meu ...se va smeri, se va ruga, va căuta faţa Mea, se
vaabate ...îl voi asculta, îi voi ierta păcatul, îi voi tămădui ţara...”

3. Luca 22:39-46 – Rugăciunea Domnului Isus în Grădina Ghetsimani
a. Luca 20:1-8 – Isus propovăduia Evanghelia cu putere
b. Luca 18:1 – Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie săse roage necurmat şi să
nu se lase.

Rugăciunea pentru localităţi, biserică, guvern, autorităţi locale.

TEMERI ÎNLĂTURATE
Psalmul 91:1-5 – Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt şi se odihneşte la umbra
Celui Atotputernic, zice despre Domnul: ”El este locul meu de scăpare şi Cetăţuia mea,
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Dumnezeul meu în care mă încred!”
1. Lumea e plină de teamă, chiar şi în ţările dezvoltate:
10. Sunt situaţii în faţa cărora omul nu găseşte explicaţii.
Ex: cutremure, furtună, inundaţii, accidente, boală mortală.
11. Multora le e frică de moarte.
Evrei 2:14-15 – Astfel, deci, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El
însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce
are puterea morţii, adică pe diavolul.

2. Copiii lui Dumnezeu se încred în El.
Ex: O mamă a născut o fetiţă normală, dar i s-a dat un tratament greşit şi a orbit.
Deuteronom 11:19 – ”Să învăţaţi pe copiii voştri în ele, şi să le vorbeşti despre ele când
vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.”
11. Acest verset a fost RHEMA pentru Fanny Crosby.
Părinţii credincioşi au oferit fetiţei lor Cuvintele lui Dumnezeu
12. 16 cărţi pe de rost
13. Ea a dăruit 8.000 imnuri creştine, dintre care unele le cântăm şi noi azi.

Mamelor, nu obosiţi în sădirea Cuvântului lui
Dumnezeu în copii!
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