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„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi 
rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi 

vindecaţi. Mare putere are 
rugăciunea fierbinte a celui 

neprihănit.” (Iacov 5:16)



Rugăciunea de mijlocire:

Rugăciunea în timpul conflictului.

Rugăciunea pentru persoane specifice.

Rugăciunea pentru alţi credincioşi.

Dumnezeu ascultă rugăciunea.

Cum să ne rugăm.

Cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuieşte: 
„Rugaţi-vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17). 
Când Pavel prezintă armura creştinului, 
indică faptul că trebuie folosită „rugându-ne 
în orice vreme” şi încheie cu o rugăminte 
specială „Rugaţi-vă şi pentru mine” (Efeseni 
6: 18-19 NTR).

În rugăciune există o putere specială atunci 
când este folosită pentru a mijloci pentru 
alţii, indiferent dacă sunt credincioşi sau 
necredincioşi.



Trăim implicaţi într-un conflict de 
dimensiuni cosmice între bine şi rău, între 
Hristos şi Satana. Milităm fiecare pentru una 
dintre cele două părţi (deseori fluctuând 
între cele două).

Cu toate acestea, din partea lui Hristos nu 
există „serviciul militar obligatoriu”. El nu 
obligă pe nimeni să-l urmeze. Nu acţionează 
fără permisiunea noastră.

Acolo vine rugăciunea de mijlocire. În acest fel, Îi dăm 
„permisiune” lui Dumnezeu să intervină în viaţa celor 
pentru care mijlocim.

Dumnezeu onorează decizia noastră de a ne ruga 
pentru ei şi lucrează şi mai puternic în numele lor.



„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.”” (Luca 22:31-32)

Când era pe pământ, Isus era un Om 
al rugăciunii. Cu cât era mai greu 
conflictul, cu atât petrecea mai mult 
timp în rugăciune.

Nu avea încredere în propriile forţe 
pentru a lupta cu oştirea răului. Prin 
rugăciune, el depindea de puterea 
Celui Atotputernic.

Ne-a dat un exemplu rugându-se pentru o persoană anume, 
precum Petru. Ştia că el nu era conştient că avea nevoie de 
ajutor special în acea noapte. Aşa că a mijlocit pentru el.

Dumnezeu ne invită să aducem perosoane specifice înaintea 
tronului Său şi să-i lăsăm în mâinile Sale. Trebuie să persistăm 
în rugăciune până când vedem roadele.

Să ne amintim că Isus însuşi intervine personal pentru fiecare 
dintre noi.



„nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă 
amintesc în rugăciunile mele” (Efeseni 1:16)

Când Pavel se ruga pentru credincioşi, ce cerea? El însuşi o 
spune în Efeseni 1:17-23.

Ca Dumnezeu să le dea înţelepciune (v. 17).

Ca să-L poată cunoaşte mai bine pe Dumnezeu (v. 17).

Să cunoască nădejdea chemării lor (v. 18).

Să cunoască bogăţia slavei moştenirii lor (v. 18).

Să cunoască puterea lui Dumnezeu (v. 19-23).

În alte rugăciuni pentru credincioşi, cum este cea 
consemnată în Filipeni 1: 3-11, Pavel mulţumeşte 
pentru creşterea spirituală a fraţilor săi şi se roagă 
ca aceştia să continue să crească.

Exemplul său ne încurajează să ne rugăm pentru 
fraţii şi surorile noastre, pentru a-i întări şi încuraja 
în viaţa lor creştină.



Apoi mi-a zis: „Nu te teme, Daniel, căci cuvintele tale 
au fost ascultate chiar din prima zi în care te-ai 
hotărât în inima ta să înţelegi şi să te smereşti înaintea 
Dumnezeului tău. Cuvintele tale au fost auzite şi tocmai 
datorită lor am venit eu acum.” (Daniel 10:12)

Îngrijorat de situaţia celor reîntorşi din 
Babilon la Ierusalim, Daniel era îngrijorat şi 
s-a rugat intens pentru ei timp de 21 de 
zile.

Aparent, rugăciunea lui nu se auzea. Nici o 
schimbare nu a putut fi percepută în 
situaţia sa.

La momentul potrivit, Dumnezeu a trimis o 
viziune profetului afectat şi l-a asigurat că a fost 
auzit din prima clipă.

Dumnezeu lucrase pe alte linii ale luptei pentru a 
răspunde rugăciunii sale.

El aude rugăciunea de mijlocire, deşi uneori nu 
vedem rezultate imediate.



„În ce mă priveşte, departe de 
mine să păcătuiesc împotriva 
Domnului încetând să mă rog 
pentru voi.” (1 Samuel 12:23 NTR)

Rugăciunea noastră de mijlocire trebuie să fie 
fierbinte, sinceră şi specifică.

Pavel s-a rugat pentru persoane specifice 
(precum colaboratorii săi), pentru biserici 
specifice (precum Efes sau Filipi). El a cerut să 
fie eliberate sau întărite rugăciunile în 
predicarea sa (Fil. 1:19; Col. 4: 3).

Trebuie să ne rugăm pentru cei pe care îi 
cunoaştem, care încă nu îl cunosc pe 
Mântuitorul (Ioan 17, 20); de asemenea, pentru 
întărirea credincioşilor (Efeseni 3: 14-16); 
pentru ca Dumnezeu să-şi extindă iertarea 
(1 Ioan 5:16); pentru protecţia altora în vremuri 
dificile (Fapte 12:12); ...

Când ne rugăm pentru 
ceilalţi devenim un canal al 
binecuvântării lui Dumnezeu 
pentru ei.



„Ce presupune mijlocirea? Lanţul de aur 

care uneşte omul finit cu tronul 

Dumnezeului infinit. Fiinţa umană pe 

care Hristos a salvat-o prin moartea Sa 

importună înaintea tronului lui 

Dumnezeu, iar cererea ei este luată de 

Isus care a cumpărat-o cu propriul Său 

sânge. Marele nostru Mare Preot 

plasează dreptatea sa în partea 

solicitantului sincer şi rugăciunea lui 

Hristos se uneşte cu cea a fiinţei umane 

care se roagă”
E.G.W. (Ca să-L cunosc pe El, 13 martie)



„Începeţi să vă rugaţi pentru 

suflete - Apropiaţi-vă de coasta 

sângerândă a lui Hristos. Faceţi 

ca viaţa să vă fie împodobită cu 

un spirit blând şi liniştit, iar 

rugăciunile voastre stăruitoare, 

zdrobite şi smerite să se înalţe 

spre El, cerând înţelepciunea de 

care aveţi nevoie, ca să aveţi 

succes nu numai în salvarea 

propriului suflet, ci şi a altor 

suflete.”
E.G.W. (Mărturii pentru comunitate, vol. 1, pag. 515)


