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Studiul 4

Puterea rugăciunii de mijlocire

Textul  de  memorat: „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)

Duminică, 19 iulie – O luptă cosmică

1. Apocalipsa 12:7-9; 7. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi
balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
8. dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a
fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

Efeseni  6:12; Căci  noi  n-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.

2 Corinteni 10:4; Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice,
întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.

Luni, 20 iulie – Isus, Mijlocitorul nostru

2. Luca 3:21; După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis
cerul,

Luca 5:16; Iar El Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.

Luca 9:18; Într-o zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus
întrebarea următoare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?”

3. Luca 22:31-34; 31. Domnul a zis: "Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.
32. 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."
33. "Doamne", I-a zis Petru, "cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte."
34. Şi Isus i-a zis: "Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă
cunoşti."

Evrei 7:25; De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin
El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei.

Marţi, 21 iulie – Rugăciunile de mijlocire ale lui Pavel

4. Efeseni 1:15-21; 15. De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi
şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
16. nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.
17.  Şi  mă  rog  ca  Dumnezeul  Domnului  nostru  Isus  Hristos,  Tatăl  slavei,  să  vă  dea  un  duh  de
înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,
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18. şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia
slavei moştenirii Lui în sfinţi
19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei
Lui,
20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta
Sa, în locurile cereşti,
21. mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice
nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.

5. Filipeni  1:3-11; 3.  Mulţumesc Dumnezeului  meu pentru toată  aducerea  aminte  pe care o păstrez
despre voi.
4. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie,
5. pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
6. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus
Hristos.
7. Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile
mele cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har.
8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos.
9. Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,
10. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui
Hristos,
11. plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

Miercuri, 22 iulie – Puteri nevăzute la lucru

6. Daniel 10:10-14; 10. Şi iată că o mână m-a atins şi m-a aşezat tremurând pe genunchii şi mâinile
mele.
11. Apoi mi-a zis: "Daniele, om preaiubit şi scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi
spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti; căci acum sunt trimis la tine!" După ce mi-a vorbit
astfel, am stat în picioare tremurând.
12. El mi-a zis: "Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi
când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina
cuvintelor tale vin eu acum!
13. Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail,
una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii
Persiei.
14. Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia
este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.”

Joi, 23 iulie – Rugăciuni concrete

7. 1 Samuel 12:22-24; 22. Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare,
căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui.
23. Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi
învăţa calea cea bună şi cea dreaptă.
24. Temeţi-vă numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; căci vedeţi ce
putere desfăşură El printre voi.

Iov 16:20,21; 20. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi,
21. să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, şi fiului omului împotriva prietenilor lui.

8. 1 Ioan 5:14-16; 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne
ascultă.
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15. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am
cerut.
16.  Dacă  vede  cineva  pe  fratele  său săvârşind  un păcat  care  nu  duce  la  moarte,  să  se  roage;  şi
Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care
duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.

Matei 18:18,19; 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.
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.
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