
Rezumatul Studiului 4 - Puterea rugăciunii de mijlocire

A Rugăciunea de mijlocire:
 Rugăciunea în timpul conflictului.

— 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.

 Rugăciunea pentru persoane specifice.
— Isus 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 persoane specifice înaintea tronului Său şi să-i lăsăm în

mâinile Sale. Trebuie să persistăm în rugăciune până când vedem roadele.
 Rugăciunea pentru alţi credincioşi.

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

B Dumnezeu ascultă rugăciunea.
 Îngrijorat de situaţia celor reîntorşi din Babilon la Ierusalim, Daniel era îngrijorat şi s-a rugat

intens pentru ei timp de 21 de zile.
 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.

C Cum să ne rugăm.
 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 (Filip. 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.
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