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Capitolul 1 

 

Cei pierduţi nu vor fi salvaţi şi într-adevăr nu pot fi salvaţi decât dacă cineva se roagă pentru 

ei. Aceasta este o afirmaţie şocantă care sună de necrezut până când nu vedem descrierea 

biblică a celor pierduţi ca fiind: copii ai diavolului (Ioan 8:44), sub autoritatea lui Satan 

(Fapte 26:18), casa unui om tare (Marcu 3:27), prinşi de război (Isaia 14:17) şi orbi faţă de 

Evanghelie (2 Corinteni 4:3-4). 

 

Toate acestea sunt motive puternice pentru care noi trebuie să ne rugăm pentru cei pierduţi ca 

aceştia să aibă vreo nădejde pentru mântuire. Dar haideţi să ne concentrăm doar pe orbirea 

spirituală pentru un moment. 2 Corinteni 4:3-4 spune, „Şi dacă Evanghelia noastră este 

acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a 

orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui 

Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” Pasajul acesta ne învaţă clar că Satana a orbit minţile 

celor pierduţi în special ca să-i împiedice să înţeleagă Evanghelia.  

 

Lewis Sperry Chafer spune, “Orbirea sau acoperirea minţii, menţionată în 2 Corinteni 4:3-4, 

dă naştere la o incapacitate universală de a înţelege calea mântuirii, şi este impusă asupra 

omului neregenerat de către vrăjmaşul lui Dumnezeu în încercările lui de a împiedica scopul 

lui Dumnezeu în răscumpărare. Este o condiţie a minţii împotriva căreia omul nu are nici o 

putere.” (Chafer 57). 

 

Unul dintre cei mai mari predicatori ai tuturor timpurilor a fost Charles H. Spurgeon. 

Ascultaţi ce ne împărtăşeşte el în mărturia convertirii lui: “Recunosc că am fost învăţat în 

pietate, pus în pătuţul meu de mâini ale rugăciunii, şi adormit cu cântece despre Isus. 

Auzisem Evanghelia continuu. Totuşi, când Cuvântul Domnului a venit la mine cu putere, 

era aşa de nou de parcă aş fi trăit printre triburile necunoscute din Africa Centrală şi nu aş fi 

auzit niciodată de vestea despre fântâna curăţătoare umplută cu sânge, curs din venele 

Mântuitorului. 

 

Atunci când pentru prima dată am primit Evanghelia şi sufletul meu a fost mântuit, am crezut 

că nu o mai auzisem. Am început să mă gândesc că predicatorii pe care-i ascultasem nu o 

predicaseră cu adevărat. Dar, uitându-mă înapoi, sunt înclinat să cred că auzisem Evanghelia 

predicată pe deplin de sute de ori înainte. Aceasta era diferenţa: după aceea am auzit-o ca şi 

cum n-aş fi auzit-o. Când am auzit-o într-adevăr, poate că mesajul în el însuşi nu fusese mai 

clar decât fusese altădată, dar puterea Duhului Sfânt era prezentă ca să-mi deschidă urechile 

şi să călăuzească mesajul spre inima mea. 

 

Apoi m-am gândit că nu mai auzisem adevărul predicat mai înainte. Acum sunt convins că 

lumina strălucea deseori în ochii mei, dar eu eram orb; de aceea, m-am gândit că lumina nu 



venise niciodată acolo. Lumina strălucea tot timpul, dar nu era nici o putere care să o 

primească. Ochiul inimii nu era sensibil la razele divine” (Spurgeon 26-28). 

 

Mărturia lui Spurgeon este o ilustraţie puternică a cât de neeficientă este Evanghelia pentru o 

minte care este orbită faţă de aceasta. A împărtăşi Evanghelia cu cei pentru care nimeni nu s-a 

rugat este ca şi cum ai încuraja un orb să vadă un apus de soare feeric împreună cu tine. Este 

un caz fără nădejde, căci el este orb. El nu poate vedea! 

 

Şi dacă Duhul Sfânt nu îndepărtează ochelarii demonici şi nu deschide mintea şi inima pentru 

Evanghelie, el nu poate fi mântuit pentru că lucrurile lui Dumnezeu sunt “nebunie pentru el” 

(1 Corinteni 2:14). Cuvântul grecesc pentru nebunie este “moria” de la care provine cuvântul 

“moron” în engleză (cretin – traducere din limba engleză). Dicţionarul Webster defineşte 

acest cuvânt “moron” ca “cea mai înaltă clasificare a deficienţei mentale, mai presus de 

imbecil şi idiot.” Deci, o persoană pierdută vede Evanghelia ca ceva cretin şi stupid, dar este 

“omul cel tare” din viaţa sa care cauzează această atitudine negativă faţă de evanghelie. 

 

A încerca să împărtăşeşti Evanghelia cu cineva în această condiţie (care include orice 

persoană pierdută pentru care nu se roagă nimeni) poate face mai mult rău decât bine. Jessie 

Penn-Lewis spune, “Până când nu recunoaştem orbirea faţă Evanghelie, nu vom face prea 

mult în a scoate oamenii de sub puterea întunericului şi să-i aducem la împărăţia Fiului iubit 

al lui Dumnezeu. Şi până când nu luăm aminte la avertizarea Domnului mai întâi de a lega 

pe omul tare, încercările pe care le facem ca să “stricăm dumnezeii lui” doar îl va înfuria pe 

acesta, şi-i va da posibilitatea ca să-şi întărească armura, şi să-şi păzească palatul în pace” 

(Penn-Lewis 42-3). 

 

În momentul în care înţelegem importanţa rugăciunii pentru sufletele oamenilor pentru 

mântuire, trebuie să învăţăm cum să facem aceasta. În ediţia din ianurie 1979 a revistei 

Fullness, Manley Beasley a scris un articol intitulat “Rugându-ne pentru cei pierduţi.” 

Aceasta este afirmaţia de început: “Rugăciunea pentru cei pierduţi este un domeniu în care se 

spun multe dar se cunoaşte puţin şi se înţelege puţin.” Este ca şi cum ai încerca să deschizi un 

seif fără să ştii combinaţia; indiferent de cât de preţios este conţinutul, în cele din urmă 

devenim frustraţi şi nu mai încercăm. 

 

Dar sufletele veşnice pentru care a murit Cristos sunt prea valoroase ca noi să cedăm. De 

aceea, trebuie să învăţăm cum să ne rugăm eficient pentru ei. De fapt s-ar putea să fie 

rugăciunea ta ceea ce ţine pe cineva afară din iad. Binecunoscutul Charles G. Finney a spus, 

“În cazul unui prieten care nu se pocăieşte, chiar condiţia în care el poate să fie salvat de la 

iad ar putea fi fervoarea şi insistenţa rugăciunii tale pentru acel om” (Finney 54).  

Isus a făcut doar ceea ce a văzut pe Tatăl făcând (Ioan 5:19). La fel, şi noi ar trebui să facem 

doar ceea ce vedem pe Domnul nostru făcând, şi ceea ce El face este – “ Pentru că trăieşte 

pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25). Noi facem o mare greşeală etichetând pe 

unii creştini ca şi mijlocitori. Aceasta tinde să implice că restul dintre noi suntem eliberaţi de 



responsabilitate – NU-I AŞA!!! Toţi trebuie să facem ceea ce-L vedem pe Domnul făcând – 

rugându-se pentru alţii. 

 

Deci, haideţi să învăţăm cum să ne rugăm cu eficienţă pentru cei pierduţi şi să ne alăturăm 

Domnului în a face lucrul cel mai important.  

 

Capitolul 2 

 

Baza biblică 

 

Unul dintre cele mai puternice mijloace de rugăciune eficientă implică prezentarea unor 

motive puternice înaintea lui Dumnezeu pentru care vrem ca rugăciunile noastre să capete 

răspuns. El chiar ne porunceşte să facem aceasta în Isaia 41:21, “Apăraţi-vă pricina, - zice 

Domnul - arătaţi-vă dovezile cele mai tari … ", 

 

Dovezile cele mai tari sunt întotdeauna bazate pe Biblie, şi sunt multe astfel de motive 

referitoare la rugăciunea pentru cei pierduţi. Îmi place felul în care a spus lucrul acesta F.J. 

Huegel, “Dacă găsim o cale ca să înşeuăm rugăciunea noastră plăpândă pentru ajutor la 

marile ţeluri ale lui Dumnezeu în proclamarea Evangheliei şi înaintarea Împărăţiei lui Cristos, 

atunci începem să ne rugăm cu duhul şi puterea unui Pavel, a unui David Brainard sau 

George Muller sau Hyde, şi trebuie să fim auziţi şi lucruri măreţe se vor face” (Huegel 80).  

 

Unul dintre cele mai importante motive pentru rugăciunea pentru cei pierduţi este dragostea 

noastră pentru ei. Rugăciunea a fost descrisă ca şi “dragoste pe genunchi.” Cu siguranţă, a 

fost dragostea lui Dumnezeu pentru omenire care L-a adus pe Isus la cruce; a fost dragostea 

pentru cei cinci fraţi ai săi care l-a determinat pe omul bogat din iad să se roage pentru ei “ca 

nu cumva să ajungă şi ei în acel loc de chin” (Luca 16:27-28); şi dragostea ne va conduce la 

locul în care să mijlocim. 

 

Misiunea istorică “Pacific Garden” din Chicago a fost folosită cu putere de Dumnezeu pentru 

a salva sute de suflete luptându-se pe marginea iadului. Şi nu este nici o surpriză pentru mine 

că reclama luminoasă cu “PACIFIC GARDEN MISSION” includea şi RUGĂCIUNILE 

MAMELOR VOASTRE V-AU URMAT. Numai veşnicia va arăta numărul incredibil al 

sufletelor care au fost salvate prin lacrimile şi rugăciunile dragostei unei mame! Într-adevăr, 

dragostea este bunul nostru cel mai de preţ în mântuirea sufletelor.  

 

Credinţa este o altă bază biblică pentru rugăciunea pentru cei pierduţi. Isus a spus, “Toate 

lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede” (Marcu 9:23). Toate lucrurile includ cu siguranţă 

mântuirea sufletelor. Dacă poţi să-l crezi pe Dumnezeu pentru mântuirea cuiva, o vei avea.  

 

Patru oameni l-au adus pe prietenul lor paralizat la Isus şi, văzând credinţa lor, El a spus, 

“Fiule, păcatele îţi sunt iertate” (Marcu 2:5). Cu toate că ei îl aduseseră ca să fie vindecat, el a 



primit de asemenea iertarea pentru păcatele sale. Aceasta este o prezentare minunată a puterii 

credinţei. Într-adevăr credinţa este moneda împărăţiei.  

 

Unul din motivele mele preferate de rugăciune pentru cei pierduţi este puterea extraordinară 

pe care Biblia o atribuie rugăciunii. “Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui 

neprihănit,” în conformitate cu Iacov 5:16. Nici măcar nu putem începe să înţelegem cât de 

incredibil de puternică este rugăciunea cu adevărat, căci ea exercită influenţa cea mai mare de 

orice fel din univers. 

 

“Rugăciunea este lucrarea unei ordini aşa de sublime că merge dincolo de imaginaţia 

oamenilor. Căci atunci când creştinul se roagă, capacitatea lui să primească şi puterea de a 

face bine sunt multiplicate de o mie de ori, da, de o mie de ori. Aceasta nu este o exagerare, 

motivul fiind că atunci când omul se roagă, Dumnezeu lucrează” (Huegel 10).  

 

Atunci când bomba atomică a fost aruncată asupra Japoniei în al doilea război mondial, vreo 

92000 de oameni au fost omorâţi. Dar când Asiria a asediat Ierusalimul făcându-l pe regele 

Ezechia să strige la Domnul pentru poporul său, El a trimis pe îngerul Său care a omorât 

185000 de soldaţi asirieni într-o singură noapte. Rugăciunea lui Ezechia a fost de două ori 

mai explozivă decât bomba atomică!! Dacă rugăciunea este îndeajuns de puternică ca să 

distrugă armate, cu cât mai sigură este puterea sa de a mântui suflete! 

 

Dacă n-am avea o bază biblică pentru rugăciunea pentru cei pierduţi alta decât faptul că 

Dumnezeu se aşteaptă ca noi să facem aceasta, aceasta ar fi de ajuns. Dumnezeu a fost 

“uimit” când n-a putut găsi un singur mijlocitor care să se roage pentru Israel (Isaia 59:16). 

Aceasta îmi spune mie că El se aştepta să găsească pe cineva. 

 

Ascultaţi comentariile lui Andrew Murray despre faptul că Dumnezeu caută mijlocitori: “El 

adesea trebuia să se minuneze şi să se plângă că nu era nici un mijlocitor, nimeni care să se 

folosească de avantajul puterii Sale. Şi El încă aşteaptă şi se minunează în zilele noastre, că 

nu mai sunt mijlocitori, că toţi copiii Lui nu se îndeletnicesc cu această lucrare sfântă şi 

înaltă, că mulţi dintre ei care fac aceasta, nu se angajează în ea mai intens şi mai perseverent. 

El se minunează să vadă lucrători ai evangheliei plângându-se că îndatoririle lor nu le 

îngăduie să găsească timp pentru aceasta, pe care El o socoteşte lucrarea lor cea mai înaltă, 

cea mai plăcută, singura lucrare eficientă.” (Murray 114). 

Dumnezeu a făcut rugăciunea pentru alţii prioritatea numărul unu în vieţile noastre. 

Ascultaţi strigătul inimii lui Dumnezeu, “Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi 

rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, … care voieşte ca toţi oamenii să 

fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2:1-4). 

 

Cuvântul grecesc pentru mai întâi este “proton” şi este definit în dicţionarul Strong‟s ca fiind 

cel mai întâi şi mai de toate în timp, loc, ordine sau importanţă. Din moment ce Dumnezeu 

doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi din moment ce niciunul nu poate fi mântuit fără 



rugăciune, este vreo mirare că rugăciunea este în capul listei de lucruri pe care Dumnezeu 

vrea să le facem? 

 

De asemenea stimulentele puternice pentru noi ca să ne rugăm pentru cei pierduţi sunt 

exemplele biblice. Exemplul cel mai măreţ din toate este Domnul Isus Însuşi. Profeţia din 

Isaia 53 spune că Cristos “a mijlocit pentru cei nelegiuiţi.” Această profeţie a fost împlinită 

literal atunci când pe cruce El s-a rugat, “Tată, iartă-i căci nu ştiu ce fac” (Luca 23:34). 

 

Isus ar trebui să fie tiparul nostru constant în rugăciune pentru alţii pentru că El încă face 

lucrul acesta!! El este Mântuitorul şi Domnul nostru, Rege al Regilor întronat în cer şi totuşi 

El continuă să se roage pentru alţii chiar şi acum. Evrei 7:25 ne uimeşte, “De aceea şi poate 

să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte 

pururea ca să mijlocească pentru ei.” 

 

Apostolul Pavel este un alt exemplu bun de urmat: “Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea 

mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi” este mărturia lui plină de 

compasiune din Romani 10:1. În “Născut pentru bătălie”, R. Arthur Mathews descrie 

rugăciunea ca şi “final al căutării divine pentru un om ca să stea în spărtură şi să mijlocească 

pentru un popor sortit distrugerii de propriile lor păcate şi respingerii încăpăţânate a autorităţii 

lui Dumnezeu în viaţa lor” (Mathews 104). Singura întrebare pentru noi este, “Vom urma noi 

exemplul lor?” 

 

Cu toate că sunt multe alte motive biblice puternice pe care să le cităm pentru acest tip de 

rugăciune de mijlocire, vreau să menţionez doar încă unul – Dumnezeu a făcut aceasta 

responsabilitatea noastră!! 

 

Fiind membri ai “preoţiei sfinte” (1 Petru 2:5) ne face responsabili pentru alţii pentru că 

preoţii reprezintă pământul înaintea cerului. Sarcina noastră principală este să stăm între 

omenire şi Dumnezeu pledând cauza oamenilor înaintea Lui. Aceasta este exact ce a făcut 

Aaron atunci când a luat cădelniţa şi a stat între cei vii şi cei morţi ca să oprească ciuma 

morţii cauzate de păcatul lui Israel (Numeri 16). 

 

Din moment ce noi toţi care suntem mântuiţi suntem preoţi, toţi avem responsabilitatea de a 

mijloci pentru cei pierduţi, şi dacă n-o facem, ei vor petrece veşnicia într-un iaz de foc. Să 

lăsăm ca rugămintea lui S.D. Gordon să vorbească inimilor noastre: “Nu mă pot împotrivi 

convingerii – tare nu-mi place să spun aceasta, mai degrabă n-aş face-o dacă m-aş gândi la 

sentimentele mele sau ale voastre. Dar nu mă pot împotrivi convingerii că sunt mulţi oameni 

în această lume pierdută, de jos, din cauză că cineva nu şi-a pus viaţa în legătură cu 

Dumnezeu şi nu s-a rugat” (Gordon 194-95). 

 

Rugăciunea mea este să îngăduiţi ca aceste motive biblice puternice să vă inspire să vă rugaţi 

pentru cei pierduţi aşa cum n-aţi mai făcut-o până acum.  

 



Capitolul 3 

 

Factorii personali 

 

Sunt doi factori sau două condiţii implicate în orice rugăciune la care s-a primit răspuns – 

neprihănire şi credinţă. Neprihănirea imputată a lui Cristos, care vine prin sângele lui 

vărsat, este ceea ce ne dă îndrăzneală să abordăm tronul Lui de har. Este absolut 

indispensabilă pentru o rugăciune eficientă. Dar neprihănirea personală este aşa de 

importantă, căci Psalmul 66:18 spune, “Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu 

m-ar fi ascultat Domnul.” Poate că Isus a rezumat cel mai bine lucrul acesta când a spus, 

“Dacă veţi rămâne în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se 

va da” (Ioan 15:7). Cu alte cuvinte, creştinii ascultători primesc răspuns la rugăciune!! 

 

Celălalt factor necesar în toate rugăciunile ascultate este credinţa. Aceasta este o lege de 

netăgăduit în domeniul spiritual. Este întotdeauna “după credinţa ta să ţi se facă” (Matei 

9:29). Necredinţa este în mod continuu păcatul nostru frecvent şi este cel mai adesea cauza 

pentru rugăciunile neascultate. 

 

Deci atunci când ne rugăm pentru cei pierduţi, avem nevoie de neprihănire (imputată nouă şi 

personală) şi credinţă. Dar mai sunt alţi opt factori care sunt importanţi în particular pentru 

această sarcină. Primul este zdrobirea. “Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie” 

este legea recoltei spirituale. Totuşi, vrem să secerăm fără inimi frânte. Leonard Ravenhill a 

spus odată, “Dumnezeu nu răspunde la multe rugăciuni – ele sunt prea închise în auto-

compătimire sau ţintesc la beneficii personale. El totuşi răspunde la rugăciuni disperate” 

(Ravenhill 110). Şi până când nu devenim disperaţi pentru alte suflete, rugăciunile noastre 

pentru acestea s-ar putea să rămână neascultate. Căci aşa cum Isus a plâns pentru Ierusalim, şi 

noi trebuie să plângem pentru cei pierduţi ai noştri dacă vrem să-i vedem salvaţi cu adevărat. 

 

Odată nişte lucrători din “Armata salvării” i-au scris Generalului Booth spunându-i acestuia 

despre ineficienţa lor în câştigarea sufletelor şi întrebându-l ce ar trebui să facă. El a trimis un 

mesaj de două cuvinte, “Încercaţi lacrimile.” Lacrimile sunt aşa de puternice că atunci când 

sunt cuplate cu împărtăşirea Evangheliei, Dumnezeu garantează un seceriş bogat (Psalmul 

126:5-6). 

 

Un alt factor important este travaliul. Aceasta arată agonia dureroasă şi durerea de la naştere 

aşa cum se poate vedea în Isaia 66:8, “ … Abia au apucat-o muncile, şi fiica Sionului şi-a şi 

născut fiii!” Dicţionarul Strong‟s defineşte travaliul “a se zvârcoli de durere; a cădea 

înnebunit de durere.” Luca 22 vorbeşte despre Isus fiind în agonie şi picături de sânge 

curgându-I în timpul rugăciunii. Mulţi dintre noi n-au ajuns aici în viaţa de rugăciune, motiv 

pentru care nu vedem rezultate fenomenale în câştigarea celor pierduţi pentru Cristos. 

 

Isus a descris experienţa mântuirii ca fiind “născut din nou.” Aşa cum o mamă 

experimentează durere mare la naşterea copiilor fizici, acelaşi lucru este adevărat în domeniul 



spiritual. Pavel vorbeşte despre “travaliul naşterii din nou” pentru galatenii imaturi spiritual 

pe care-i câştigase la Cristos. Dar aşa cum un bărbat nu poate aprecia pe deplin severitatea 

durerilor soţiei la naştere pentru că nu el este cel care naşte, la fel majoritatea creştinilor nu 

înţeleg necesitatea travaliului pentru alte suflete din moment ce nouăzeci şi cinci la sută 

dintre creştinii declaraţi nu câştigă niciodată pe nimeni la Cristos!! 

 

Unul din eroii mei preferaţi este John Hyde “care se roagă”, un misionar în India care literal 

şi-a dat viaţa rugându-se ca multe suflete să fie mântuite. În 1908 el s-a rugat ca Dumnezeu 

să-i dea un suflet în fiecare zi. În anul acela el a câştigat peste patru sute de oameni la Cristos. 

Anul următor el s-a rugat pentru două suflete pe zi (nu doar care să spună o rugăciune, ci care 

să fie botezaţi şi dedicaţi lui Cristos) şi a câştigat peste opt sute de suflete pentru Cristos. 

Apoi în 1910 el s-a rugat pentru patru suflete pe zi şi Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Dar 

în timpul acelui an sănătatea lui s-a şubrezit, şi un prieten l-a convins să meargă la un doctor. 

Să auzim ce i-a spus doctorul acestuia ca să înţelegem preţul travaliului pentru suflete: “Inima 

ta este într-o condiţie groaznică. Niciodată n-am văzut ceva aşa de grav. S-a mişcat din 

poziţia ei normală în partea stângă înspre dreapta. Prin stres şi încordare este într-o condiţie 

aşa de proastă că va necesita multe luni de viaţă liniştită ca să fie adusă înapoi la starea 

iniţială. Ce ai făcut din tine? Dacă nu-ţi schimbi întreaga viaţă şi nu renunţi la încordare, va 

trebui să plăteşti preţul suprem în şase luni” (Carre 44). 

 

Există un preţ pe care-l plătim dacă vrem să ne alăturăm domnului nostru scump în agonia 

eliberării sufletelor din împărăţia întunericului, dar se va merita să-l plătim!! De aceea, să ne 

alăturăm acestor oameni care “nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte” (Apocalipsa 12:11) şi 

victoria va fi a noastră. 

 

Prin multe imagini pline de viaţă din Biblie referitoare la necazul celor pierduţi, putem vedea 

cu uşurinţă de ce insistenţa în rugăciune devine un factor necesar. Isaia 14:17 îi descrie pe 

cei pierduţi ca fiind prizonieri pe care Satana refuză să-i elibereze. Fapte 26:18 ne spune că ei 

sunt sub autoritatea jurisdicţiei lui Satan. Poate cea mai înfricoşătoare descriere dintre toate 

ne-o dă Isus în Marcu 3:27 comparând-o cu casa unui om tare. El chiar ne spune că “nici un 

om” nu îi poate ajuta pe acei oameni până când omul tare nu este legat. 

 

Unii demoni care controlează sunt aşa de puternici încât rugăciunea şi postul sunt necesare 

pentru a câştiga victoria (Marcu 9:29).  Rugăciunea insistentă este necesară din cauza 

împotrivirii lui Satana de a le da drumul acestora, nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea să-i 

mântuiască!! 

 

Satana este chiar capabil să controleze ţări întregi şi culturi. De aceea este deseori aşa de 

dificil pentru misionari să fie eficienţi în câştigarea unor anumite grupuri de popoare. “După 

şapte ani în India Carey a botezat primul convertit; după şapte ani în Burma Judson a botezat 

pe primul ucenic; Morrison s-a luptat din greu şapte ani înainte ca primul chinez să fie adus la 

Cristos; Moffat declară că a aşteptat şapte ani ca să vadă prima mişcare evidentă a Duhului 



Sfânt printre locuitorii săi din Africa; Henry Richards a lucrat şapte ani în Congo înainte ca 

primul convertit să fie câştigat la Benza Mantaka” (Gordon 139-40). 

 

Una din tacticile preferate ale lui Satan este să facă situaţia să arate aşa de imposibilă că noi 

ne descurajăm şi nu ne mai rugăm. Motivul pentru care face aceasta este că nu are nici o 

apărare împotriva rugăciunii. Vechea zicală este adevărată că Satana tremură atunci când 

vede pe sfântul cel mai slab pe genunchi rugându-se. Toată rugăciunea este luptă şi, atunci 

când voi vă rugaţi, Satana este învins chiar dacă voi nu vedeţi nici o schimbare de 

circumstanţe. 

 

Totuşi, dacă am putea vedea ce se întâmplă în domeniul spiritual atunci când ne rugăm, am fi 

foarte încurajaţi. Amintiţi-vă cum a deschis Dumnezeu ochii slujitorului lui Elisei ca să vadă 

caii şi carele de foc care-i protejau de duşmani (2 Regi 6:17)? Deci, continuaţi să vă rugaţi 

pentru cei pierduţi fie că vedeţi rezultate fie că nu vedeţi pentru că sigur veţi primi răspuns la 

rugăciunile voastre!! 

 

Cazul cel mai incredibil al acestui fel de insistenţă se găseşte în viaţa lui George Muller. 

Pentru că el avusese aşa de mult succes în lucrarea sa de început văzând convertiri imediate 

ale multora pentru care el tocmai se rugase, el a avut impresia că întotdeauna va fi aşa. Dar 

ascultaţi mărturia lui în sensul acesta, “Dacă spun că de-a lungul celor cincizeci şi patru de 

ani şi nouă luni de credinţă în Domnul Isus Cristos am avut treizeci de mii de răspunsuri la 

rugăciune, fie în aceeaşi oră fie în aceeaşi zi când au fost făcute rugăciunile, n-ar trebui să 

merg nicidecum mai departe … Dar unul sau altul ar putea crede că toate rugăciunile mele au 

primit astfel răspuns imediat. Nu, nu toate. Uneori a trebuit să aştept săptămâni, luni, sau ani; 

uneori mulţi ani … În Noiembrie 1844, am început să mă rog pentru convertirea a cinci 

persoane. M-am rugat în fiecare zi fără încetare, fie că eram sănătos fie bolnav, fie că eram 

pe mare sau pe uscat, şi indiferent care erau angajamentele mele din acel timp. Au trecut 

optsprezece luni înainte ca primul din cei cinci să fie convertit. I-am mulţumit lui Dumnezeu, 

şi am continuat să mă rog pentru ceilalţi. Au trecut cinci ani, şi apoi al doilea a fost convertit. 

I-am mulţumit lui Dumnezeu pentru al doilea, şi m-am rugat în continuare pentru ceilalţi trei. 

Zi după zi am continuat să mă rog pentru ei, şi au mai trecut alţi şase ani înainte ca cel de-al 

treilea să se convertească. I-am mulţumit lui Dumnezeu pentru cei trei, şi am continuat să mă 

rog pentru ceilalţi doi. Aceştia doi sunt încă nemântuiţi. Omul căruia Dumnezeu în bogăţiile 

harului Său i-a dat răspuns la mii de rugăciuni, câteodată în aceeaşi oră sau zi în care acestea 

au fost spuse, s-a rugat zi după zi timp de aproape treizeci şi şase de ani pentru convertirea 

acestor doi oameni, şi totuşi ei rămân nemântuiţi” (Steer 246-47). 

 

Dar acesta nu este finalul povestirii. El a continuat să se roage zi după zi, an după an şi apoi a 

spus, “Esenţa este să nu renunţi niciodată până când ai răspunsul. M-am rugat timp de şaizeci 

şi trei de ani şi opt luni pentru salvarea unui om. El nu este încă mântuit dar va fi. Cum ar 

putea fi altfel … Căci eu mă rog.” A venit şi ziua când prietenul lui Muller l-a primit pe 

Cristos. Dar a fost după ce el a murit. Acolo, l-a mormântul lui Muller, acest prieten şi-a dat 



inima lui Dumnezeu. Rugăciunile pline de insistenţă au câştigat o altă bătălie. Succesul lui 

Muller poate fi rezumat în patru cuvinte puternice: “El nu a cedat” (Eastman 99-100). 

 

Pentru că rugăciunea este luptă, vreau să sugerez că agresiunea este importantă în mijlocire. 

Dumnezeu ne-a dat o autoritate incredibilă (Matei 16-19), şi este imperativ ca noi să o 

exersăm, mai ales în evanghelizarea lumii (Matei 28:18-20). 

 

Noi suntem biruitori (Apocalipsa 12:11) şi “mai mult decât biruitori” (Romani 8:37), şi 

Dumnezeu se aşteaptă ca noi “să venim asupra” omului tare care este pe deplin înarmat şi 

să-l învingem ca să “împartă prăzile luate de la el” (Luca 11:21-22). După cum am văzut 

deja, Satana ţine sufletele captive şi el nu va renunţa la ele fără luptă! Dar noi trebuie să fim 

tot timpul atenţi că “armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt 

puternice întărite de Dumnezeu” (2 Corinteni 10:4). Atunci când suntem gata de luptă în 

armura lui Dumnezeu şi cu armele lui Dumnezeu, noi ne luptăm în rugăciune (Efeseni 6:10-

18). 

 

Dumnezeu a împuternicit biserica Sa ca să asalteze cu agresivitate şi să cucerească “porţile 

iadului.” Totuşi, noi stăm pasivi, îngăduind iadului “să-şi lărgească peste măsură gâtlejul” 

(Isaia 5:14). Eu am fost mişcat de modul grafic de descriere al acestei tragedii de către 

Ravenhill – “Există o indiferenţă sufocantă în biserică faţă de pericolul judecăţii” (Ravenhill 

80). 

 

Tot aşa cum un mic ţăruş de lemn este capabil să ţină un elefant enorm pentru că el a fost 

dresat să creadă că nu se poate elibera, la fel şi biserica Dumnezeului celui viu a fost aşa de 

înşelată de Satana referitor la puterea noastră măreaţă (Efeseni 1:17-23) şi la autoritatea 

noastră că noi nu o mai încercăm. Şi el continuă să întemniţeze pe cei dragi ai noştri în timp 

ce noi lâncezim în letargie şi necredinţă. 

 

Satana refuză să-şi recunoască înfrângerea finală; el refuză să predea vreun domeniu al său 

până când nu trebuie să facă aceasta; el cu înverşunare şi amărăciune se luptă cu fiecare 

acţiune îndreptată împotriva lui, cedând numai ceea ce este luat cu forţa de la el (Newell 27). 

De aceea, este vremea ca noi să devenim agresivi în lupta pentru sufletele noastre, pentru că 

împărăţia cerului “se ia cu năvală şi cei ce dau năvală, pun mâna pe ea” (Matei 11:12).  

 

Când este vorba despre rugăciune pentru alţii, cererea fierbinte este foarte eficientă. Sunt 

multe exemple biblice: Avraam pentru Sodoma (Geneza 18), Moise pentru Israel (Exodul 

32), Ezechia pentru Iuda, (2 Regi 19) şi lista continuă mai departe. A cere fierbinte în 

rugăciune înseamnă de fapt că voi îi prezentaţi lui Dumnezeu un motiv biblic pentru care El 

să răspundă la rugăciunile voastre. Domnul chiar ne instruieşte să “ne prezentăm motivele 

noastre puternice” (Isaia 41:21). 

 

A. T. Pierson spune, “Noi trebuie să ne pledăm cauza înaintea lui Dumnezeu, nu ca să-l 

convingem, ci ca să ne convingem pe noi înşine. Dovedindu-I lui că, prin propriul lui Cuvânt, 



legământ şi caracter, El s-a angajat să mijlocească, noi demonstrăm propriei noastre credinţe 

că El ne-a dat dreptul să cerem şi să pretindem, şi că El va răspunde cererilor noastre pentru 

că El nu se poate nega pe Sine” (Pierson 150). 

 

 

Spurgeon cunoştea puterea mijlocirii. El a spus, “Este obiceiul credinţei, atunci când se roagă, 

să folosească rugăminţi. Cei care spun doar o rugăciune, care de fapt nu se roagă, uită să 

argumenteze cu Dumnezeu; dar cei care au succes în rugăciune îşi aduc motivele puternice şi 

ei dezbat problema cu Domnul … O, fraţilor, să învăţăm să pledăm pentru principiile noastre, 

pentru promisiunile pe care le avem, şi orice altceva ar sluji pentru mijlocirea noastră; dar să 

avem întotdeauna ceva pentru care să ne rugăm. Să nu credeţi că v-aţi rugat până când nu aţi 

mijlocit, pentru că mijlocirea este chiar esenţa rugăciunii” (Spurgeon 49-50). 

 

George Muller a luat primele cinci cuvinte ale Psalmului 68:5, “El este Tatăl orfanilor,” şi el 

a folosit repetat fraza de a mijloci pentru orfanii săi. Acestea sunt propriile lui cuvinte: “Cu 

ajutorul lui Dumnezeu, acesta va fi argumentul meu înaintea Lui, în ce priveşte orfanii, în 

vremea lor de nevoie. El este Tatăl lor, şi de aceea El a promis ca să fie Cel care le dă ceea ce 

au nevoie; şi eu doar trebuie să îi reamintesc de nevoia acestor bieţi copilaşi ca El să o poată 

împlini” (Pierson 143). 

 

Sunt sigur că sunt sute de versete în Scriptură pe care le putem folosi în mijlocirea pentru 

mântuirea sufletelor, dar de dragul timpului şi al spaţiului daţi-mi voie să menţionez doar 

câteva. Noi putem face cereri pentru scopurile lui Dumnezeu pentru om (Ieremia 1:5), (Luca 

19:10), (2 Petru 3:9), (Fapte 26:18) şi (Efeseni 2:5-7). Noi putem face cereri pentru 

promisiunile lui Dumnezeu referitoare la mântuire (Ioan 3:16), (Ioan 1:12), (Romani 10:13) 

şi (Ioan 6:37). Noi putem face cereri pentru persoana lui Dumnezeu în relaţia lui cu omul ca 

şi Creator, Răscumpărător, Tată şi Domn. Noi putem face cereri pentru atributele şi 

atitudinea lui Dumnezeu faţă de om cum ar fi dragostea Sa, mila Sa, harul Său, blândeţea Sa 

şi răbdarea Sa. Cererea mea preferată implică ceea ce El a făcut în trecut mântuidu-i pe alţii: 

Ninive (o cetate aşa de rea că Dumnezeu deja o însemnase pentru distrugere), posedatul din 

Gadara (care nu avea haine, locuia printre morminte, era aşa de fioros că nici un om nu se 

putea apropia de el, un paria al societăţii, umplut de legiuni de demoni, mai rău decât vom 

cunoaşte noi pe cineva vreodată), Saul din Tars (care făcea prăpăd în biserică) şi toate cetăţile 

din Lida şi Sarona (Fapte 9:35).  

 

Un alt factor crucial care poate fi aşa de subtil, care în mod literal poate face ani de rugăciune 

total ineficienţi este motivaţia noastră! Motivul nostru principal în rugăciunea pentru cei 

pierduţi trebuie să fie slava lui Dumnezeu (Ioan 15:8). Dar de multe ori motivele noastre sunt 

otrăvite cu mândrie şi egoism. Părinţii s-ar putea să se roage pentru “oile lor pierdute” din 

mândrie pentru reputaţia familiei fără să-şi dea seama că motivaţiile lor sunt impure. 

 

M-am rugat mulţi ani pentru cumnatul meu fără să văd nici un rezultat. Dar atunci când el a 

fost diagnosticat cu cancer terminal şi rugăciunile mele au devenit mai eficiente, Dumnezeu 



mi-a arătat că toate acele rugăciuni irosite erau pătate de mândrie. Vedeţi, motivul real pentru 

care am vrut ca el să fie mântuit era ca sora mea să aibă un soţ mai bun şi nepoţii mei să aibă 

un tătic mai bun. De aceea, Dumnezeu nu a putut răspunde rugăciunilor mele pentru el. 

Totuşi, atunci când motivul meu a devenit pur, Dumnezeu l-a mântuit!! 

 

Biblia este foarte clară în acest punct: “Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând 

să risipiţi în plăcerile voastre.” (Iacov 4:3). Dacă v-aţi rugat mult timp pentru o persoană (mai 

ales un membru din familie sau prieten apropiat) fără să vedeţi rezultate, s-ar putea să vreţi să 

vă verificaţi motivaţiile să vedeţi dacă sunt pure (mai ales pentru slava lui Dumnezeu). 

 

Într-un tribunal avocatul condamnării poate “obiecta” la o serie de întrebări, la un anume 

argument sau la prezentarea unor anumite dovezi pe care el le crede în afara legii. Dacă 

judecătorul este de acord el va “susţine” obiecţia care face tacticile nelegale nule şi neavenite. 

Acelaşi lucru este adevărat în domeniul spiritual. Noi s-ar putea să pledăm foarte elocvent 

cazul pentru cei pierduţi care ne sunt dragi, folosind zeci de motive biblice puternice, dar 

dacă motivul nostru este greşit, Satana “obiectează” şi Dumnezeu trebuie să fie de acord cu 

el, făcând astfel toate rugăciunile noastre şi cererile noastre nule şi neavenite!! Şi cel pentru 

care ne rugăm va muri şi va merge în iad dacă nu avem motivaţiile corecte. 

 

Un alt element integral al mijlocirii este un duh de jertfă. Găsim aceasta demonstrat la 

apostolul Pavel care era gata să fie “despărţit de Cristos” pentru mântuirea evreilor (Romani 

9:3); la Moise care a postit şi s-a rugat alte patruzeci de zile şi nopţi din cauza păcatelor 

poporului său (Deuteronom 9:18-19); la Estera care a declarat, “Dacă va fi să pier, voi pieri” 

(Estera 4:16). 

 

Când predam un curs de evanghelizare personală, am tipărit nişte cartonaşe de rugăciune cu 

inscripţia “Voi merge în iad pentru tine.” Ideea era să listez numele oamenilor pentru care 

suntem gata să mergem în iad şi să ne rugăm în consecinţă. La următoarea întâlnire a 

cursului, după ce am distribuit cartonaşele studenţilor mei, unul dintre ei, un pastor a spus, 

“Nu cred că sunt gata să merg în iad pentru nimeni.” El de fapt a vorbit cam pentru noi toţi. 

Cu toate că Dumnezeu nu va îngădui ca noi să luăm locul altcuiva în iad, cu siguranţă va 

creşte eficacitatea rugăciunilor noastre pentru ei dacă am fi totuşi gata să facem lucrul 

acesta!! 

 

Toate celelalte lucruri fiind egale, unitatea este factorul cel mai puternic în rugăciunea 

pentru cei pierduţi. De obicei aduce rezultate imediate!! Aşa cum o lentilă poate aprinde un 

foc captând razele difuze ale soarelui şi concentrându-le într-un anumit punct, la fel pot şi 

creştinii să se roage în unitate pentru o anumită persoană să lege pe omul cel tare şi să ceară 

puterea Fiului în viaţa acestei persoane. 

 

Aceasta este ceea ce s-a întâmplat la convertirea fiului lui William Carey, Jabez. S-a 

întâmplat în timpul adunării anuale a Societăţii Baptiste Misionare care s-a ţinut la Londra la 

care Dr. Ryland, având o puternică dorinţă pentru mântuirea lui Jabez a spus: “Fraţilor, să 



facem o rugăciune unită, universală, fierbinte înaintea lui Dumnezeu într-o linişte solemnă 

pentru convertirea lui Jabez Carey.” Ca şi cum Duhul Sfânt a căzut deodată asupra adunării, 

întreaga congregaţie, de aproape două mii de oameni, au mijlocit în tăcere. Carey a primit 

foarte curând o scrisoare de la Jabez în care povestea despre convertirea lui,” şi vremea 

trezirii lui spirituale s-a dovedit că a fost aproape în acelaşi timp când se aducea această 

rugăciune memorabilă” (Gordon 87-88). 

 

Jim Cymbala ne spune cum el a agonizat în rugăciune pentru fiica sa Chrissy timp de doi ani 

şi jumătate fără nici un rezultat. Apoi în timpul unei rugăciuni de marţi seara la Brooklyn 

Tabernacle, o tânără a simţit îndemnul să se roage pentru Chrissy. În seara aceea “biserica s-a 

transformat într-o cameră de lucru. S-a născut un suspin, un sens de determinare disperată, ca 

şi cum oamenii aceştia spuneau, „Satan, nu vei avea pe această fată. Ia-ţi mâinile de pe ea – ea 

va reveni acasă!” şi treizeci şi două de ore mai târziu aşa s-a întâmplat (Cymbala 63-65)! 

 

Atunci când pastorul de la Biserica Baptistă New Hope din Jones, Louisiana, şi-a provocat 

adunarea să scrie pe o bucată de hârtie numele cuiva pe care vroiau să-l vadă convertit şi erau 

gata să se dedice rugăciunii pentru acea persoană, optsprezece oameni au scris “Mike Doles.” 

Peste două săptămâni el a fost în mod glorios convertit. 

 

După optsprezece ani fără rod de rugăciune pentru mântuirea soţului ei, Helen Gresham l-a 

rugat pe pastorul ei, Mickey Hudnall ca s-o susţină în rugăciune. Cu cei doi care se rugau 

împreună pentru Ricky, el a fost convertit în mod minunat în mai puţin de două luni! Şi veţi 

fi amuzaţi copios de toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în viaţa sa în timpul acelor 

două luni după cum veţi citi în mărturia lui. Á propos, el nu ştia că soţia sa şi pastorul ei se 

rugau pentru el. 

 

Să recapitulăm puterea extraordinară a rugăciunii unite pentru cei pierduţi: două mii s-au 

rugat pentru Jabez Carey şi el s-a convertit chiar în acel ceas, mai multe sute s-au rugat pentru 

Chrissy Cymbala şi ea se pocăia treizeci şi două de ore mai târziu, optsprezece s-au rugat 

pentru Mike Doles şi el a fost mântuit în două săptămâni, doi s-au rugat pentru Ricky 

Gresham şi el a fost complet transformat în mai puţin de două luni!! 

 

Ei bine, dacă poţi să iei pe cineva să te ajute să te rogi pentru cineva iubit, vei vedea rezultate 

dramatice!! Căci doi pot alunga zece mii doar în domeniul spiritual (Deuteronom 32:30) şi 

doi “care se învoiesc” în rugăciune întotdeauna vor primi răspuns la rugăciune după voia 

Domnului Însuşi (Matei 18:19). 

 

Daţi-mi voie să vă spun de ce rugăciunea unită pentru cei pierduţi este aşa de puternică. Mai 

întâi şi mai de toate este valoarea incredibilă pe care Dumnezeu o pune pe unitate printre 

oamenii săi. Aceasta este dorinţa Domnului arătată în rugăciunea Sa pentru noi (Ioan 17) 

unde el se roagă de cinci ori ca noi să fim “una.” De asemenea lucrul numărul unu pe lista de 

lucruri de făcut pentru noi este ca noi “să ne rugăm pentru toţi oamenii … ca ei să fie 

mântuiţi” (1 Timotei 2:1-4). Acum, din moment ce unitatea este destul de rară şi mijlocitorii 



sunt extrem de rari (Dumnezeu n-a putut găsi pe niciunul în Israel – Isaia 59:16), când 

aduceţi aceste două lucruri împreună – unitate în mijlocire – aveţi ceva ce este de două ori 

rar. Şi Dumnezeu găseşte lucrul acesta aşa de scump că El îl binecuvintează dincolo de cea 

mai îndrăzneaţă imaginaţie a noastră!!! 

 

Al doilea motiv este foarte simplu – este doar un singur om tare care controlează viaţa unui 

om. Atunci când mai mulţi oameni ai lui Dumnezeu vin împotriva unui om tare, el este uşor 

învins pentru că “mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:3-4). Şi 

apoi “a distruge lucrurile acestuia” este o chestiune relativ simplă. De multe ori cel pierdut va 

veni la voi cerând ajutor. Acesta a fost cazul cu Jimbo Barrentine. Am convenit cu soţia lui, 

Rachele, în ianuarie să ne rugăm pentru el. Două luni mai târziu el a fost aşa de zdrobit cu 

convingere că a venit la birou la mine. Dar eu eram în Arkansas predând acest material la o 

conferinţă de rugăciune, aşa că el s-a dus acasă la un alt predicator din biserica noastră ca să 

găsească calea mântuirii. El nu a putut să aştepte ca eu să mă întorc; el a trebuit să fie mântuit 

atunci şi acolo! 

 

Al treilea motiv este că mândria este sfărâmată. Satana locuieşte în mândrie aşa cum 

Dumnezeu locuieşte în slavă. Şi până când cineva nu este îndeajuns de smerit să ceară ajutor, 

diavolul de obicei este capabil menţină situaţia sub control. Şi pe lângă aceasta, Dumnezeu 

însuşi “se împotriveşte celor mândri, dar dă har celor smeriţi” (Iacov 4:6). În mai multe 

circumstanţe când am încercat să mărturisesc unui soţ nemântuit, soţia începea să-mi spună 

despre calităţile acestuia. Mândria ei nu îi îngăduia să accepte condiţia lui rea înaintea lui 

Dumnezeu. În consecinţă, n-am câştigat pe nici unul din acei bărbaţi la Cristos. 

 

Capitolul 4 

 

Cerererile specifice 

 

 

Majoritatea dintre noi întâlnim dificultăţi în rugăciune pentru cineva ca să fie mântuit pentru 

că tot ceea ce ştim să facem este să spunem, “Doamne, te rog mântuie pe cutare.” Şi pentru că 

ne simţim stânjeniţi să aducem aceeaşi rugăciune mereu şi mereu renunţăm şi n-o mai facem. 

Totuşi, acest fel de rugăciune implică patru domenii: individual, cel ce câştigă suflete, 

cuvântul lui Dumnezeu, şi trezire. Atunci când învăţăm să ne rugăm specific în aceste 

domenii, mijlocirea noastră devine provocatoare şi eficientă. 

 

Pentru început, ne rugăm pentru persoană pe nume, cerându-I Domnului să facă cinci lucruri 

în viaţa sa. Mai întâi, Îl rugăm pe Domnul să sfinţească această persoană. Aceasta s-ar putea 

să sune ciudat dar aşa începe Dumnezeu lucrarea lui de răscumpărare în viaţa fiecărui individ. 

El întotdeauna sfinţeşte sau “pune deoparte” o persoană pentru mântuire înainte ca să o 

salveze. 

 



Biblia ne învaţă clar acest adevăr în 1 Petru 1:2, “După ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu 

Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos 

…” Vedem aceeaşi accentuare în 2 Tesaloniceni 2:13-14, “Căci de la început Dumnezeu v-a 

ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului…” 

 

Este ca şi cum Dumnezeu desenează un cerc invizibil în jurul persoanei şi apoi începe să-şi 

exercite influenţa acolo. Este uşor de văzut că indiferent ce vine “în interiorul” acelui cerc 

afectează mai ales şi în mod direct pe cel care deja se află în el. Atunci când Dumnezeu 

Însuşi ajunge în acel cerc, lucruri incredibile încep să se întâmple, aşa după cum veţi vedea 

mai târziu în carte. 

 

Acest adevăr minunat este o mare încurajare pentru cei dintre noi care ne rugăm pentru alţii 

pentru că putem fi siguri că Duhul Sfânt, care este Domnul secerişului, întotdeauna lucrează 

cu un om, în momentul în care îl sfinţeşte! Un student de la colegiu, care afirma că este ateu, 

a scris odată lui C.S. Lewis explicându-i că a nimerit odată printre nişte studenţi creştini care 

mărturiseau cu putere despre credinţa lor. Unele dintre lucrurile pe care le spuneau l-au făcut 

să se gândească mai profund; el trecea printr-o perioadă de mari frământări. Ce a crezut Dr. 

Lewis despre aceste lucruri? El a răspuns: “Cred că deja te afli în mrejele năvodului – Duhul 

Sfânt te caută. Mă îndoiesc că te va lăsa din mână” (Dunn 118). 

 

Apoi Îi cerem Domnului să-l binecuvinteze. Atunci când Isus şi-a trimis ucenicii în “secerişul 

Său,” El le-a dat instrucţiuni specifice să “spună mai întâi, Pacea să fie cu această casă” 

(Luca 10:1-5). Din moment ce este întotdeauna bunătatea lui Dumnezeu care-i conduce pe 

oameni la pocăinţă (Romani 2:4), este imperativ ca noi să-l rugăm pe Dumnezeu ca să-i 

binecuvinteze pe aceştia. 

 

Dar uneori când rugăciunile noastre pentru mântuirea altora nu aduc rezultate rapide, tindem 

să devenim frustraţi şi nerăbdători, dorind în secret ca “Dumnezeu să le dea o lecţie cu nuiaua 

necazului.” Atunci când un anumit sat al samaritenilor l-a respins pe Domnul, ucenicii Lui au 

vrut ca Dumnezeu să-i ardă pe loc. El i-a certat spunând, “Nu ştiţi de ce duh sunteţi 

însufleţiţi! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască” 

(Luca 9:52-56). Dacă, căutăm să semănăm cu Mântuitorul nostru drag, trebuie să dorim 

mereu ceea ce doreşte Dumnezeu cel mai mult pentru toţi oamenii lui. Ar trebui să cerem în 

special binecuvântările Lui cele mai alese peste cei pentru care ne rugăm. 

 

În al treilea rând, Îi cerem Domnului să-i convingă pe oameni, din moment ce convingerea 

este absolut necesară pentru mântuire. Numai Duhul Sfânt poate aduce pe cineva la 

convingere, aşa că am face bine să ne rugăm cu cuvintele din Ioan 16:8-11. Convingerea în 

acest context înseamnă, în principal, ca cineva să fie convins de o greşeală. Greşeala sau 

problema celor pierduţi este să “nu creadă în Isus” şi acesta este PĂCATUL de care Duhul 

Sfânt ne convinge (Ioan 16:9). 

 



Oamenii ştiu deja care sunt “păcatele” lor, cu excepţia păcatului necredinţei în Cristos. Din 

moment ce acesta este singurul păcat care condamnă pe cineva la iad, Satana îi ţine orbi faţă 

de acest lucru. De aceea, Duhul Sfânt convinge şi osândeşte pe cel pierdut în acest singur 

punct, descoperindu-l pe Domnul Isus Cristos în slava Sa, ca să poată fi mântuit. Totuşi, 

trebuie să ştim că convingerea nu ne garantează automat mântuirea. Aşa cum “vorbea Pavel 

despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit …” (Fapte 

24:25). Dar nu este nici o indicaţie biblică că el a fost vreodată mântuit. 

 

Apoi, Îi cerem Domnului să lumineze mintea acestuia faţă de adevăr. Chiar şi după ce cineva 

ajunge la convingerea nevoii sale pentru mântuire, mintea lui orbită faţă de evanghelie ar 

putea rămâne închisă faţă de lumina slăvită a Evangheliei lui Cristos şi el va rămâne în 

întuneric spiritual (2 Corinteni 4:6). Odată ce mintea şi inima s-au deschis faţă de adevăr, 

Dumnezeu foloseşte creştini ca să explice evanghelia. Cu toate că eunucul etiopian era în 

căutarea adevărului, şi a venit la Ierusalim în special ca să se închine şi chiar avea o copie a 

Scripturii, el a recunoscut că nu putea înţelege “decât dacă cineva îl călăuzea” (Fapte 8:26-

39). 

 

Şi chiar mai fascinantă este povestea lui Corneliu (Fapte 10). “Omul acesta era cucernic şi 

temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului, şi se 

ruga totdeauna lui Dumnezeu.” Ei bine, el era mai bun decât majoritatea creştinilor pe care-i 

cunoaştem, şi totuşi, era nemântuit – el nu înţelegea calea mântuirii. El a fost instruit de un 

înger să trimită să-l aducă pe Petru, care îi va “spune ce să facă.” Corneliu şi cei ce erau cu el 

erau aşa de deschişi la evanghelie că îndată ce au auzit “cuvântul,” Duhul Sfânt a căzut 

asupra lor şi ei au fost mântuiţi în timp ce Petru încă predica!! 

 

Cere-I Domnului să deschidă minţile şi inimile celor pierduţi – El o va face!! Apoi, ei pot fi 

în mod glorios salvaţi. 

 

Acum suntem gata să-I cerem Domnului să-l mântuiască. Totuşi, trebuie să fim gata pentru ca 

Dumnezeu să facă indiferent ce este necesar ca să faciliteze mântuirea sa, pentru că 

Dumnezeu orchestrează evenimentele din viaţa sa desemnate să-l aducă la pocăinţă. 

 

În comentariul său din Luca 19:10, “Căci Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era 

pierdut,” Chafer spune, “Trebuie că înseamnă mai mult decât o simplă încercare de a localiza 

oameni nemântuiţi, căci aceştia sunt prezenţi în tot locul. Termenul sugerează o pregătire 

divină a celor nemântuiţi ca să-i pregătească cu condiţiile necesare mântuirii” (Chafer 3-4). 

 

Familia lui Tony Fontenot s-a rugat pentru mântuirea lui mai mulţi ani. Rugăciunile lor se 

pare să fi fost în van până pe 22 mai, 1982. În acea zi nefastă el s-a prăbuşit cu avionul şi 

aproape că a murit ars de viu. Dumnezeu i-a atras atenţia – restul a fost uşor! 

 

Odată ce o persoană este gata să primească evanghelia, cineva trebuie să i-o împărtăşească. 

Deci lucrul firesc de făcut este să te rogi Domnului să trimită pe cineva să facă asta, “Mare 



este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători 

la secerişul Lui." (Matei 9:37-38). 

Din cauză că lucrătorii sunt aşa puţini, care înseamnă “puţin în mărime, grad, număr, durată 

sau valoare” (Dictionarul Strong‟s), trebuie să ne rugăm pentru ajutorul lui Dumnezeu în 

acest sens. Mai întâi ne rugăm pentru ca El să trimită mai mulţi lucrători. Cuvântul grecesc 

“ekballo” are în el ideea de folosire a forţei – a împinge, a arunca afară.  

 

Vă amintiţi dificultatea pe care Dumnezeu a întâlnit-o în a-l determina pe Iona să predice la 

Ninive? Dumnezeu în mod literal “l-a forţat” să meargă! O situaţie similară a apărut atunci 

când biserica a fost evident împotrivitoare în propagarea evangheliei dincolo de zona de 

confort. Dumnezeu a îngăduit ca “În ziua aceea, să se pornească o mare prigonire împotriva 

Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale 

Samariei.” (Fapte 8:1), dar “cei ce se împrăştiaseră, mergeau din loc în loc, şi propovăduiau 

Cuvântul.” (Fapte 8:4). 

 

Din moment ce lucrătorii sunt nu doar puţini la număr dar puţini de asemenea în durată şi 

valoare, noi îi cerem Domnului să-i echipeze cu calităţile esenţiale ca să facă mărturia lor 

mai eficientă. Totuşi, trebuie să înţelegem că toată echiparea vine prin Duhul Sfânt. Samuel 

Chadwick spune, “Puterea Duhului este inseparabilă de persoana Sa … Dumnezeu nu lasă 

deoparte atributele Sale. Puterea Sa nu poate fi închiriată. Nu poate fi detaşată de prezenţa Sa 

… El nu este pur şi simplu dătătorul puterii, El o mânuieşte pe aceasta. Nimeni altcineva nu 

poate” (Chadwick 89). 

 

De aceea Isus le-a poruncit ucenicilor Săi să aştepte în Ierusalim până când “vor fi botezaţi cu 

Sfântul Duh” (Fapte 1:4-5). Apoi El le-a spus, “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî 

Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până 

la marginile pământului." (Fapte 1:8). 

 

Cu toate că plinătatea Duhului Sfânt este dreptul nostru de naştere (Fapte 2:38-39), biserica 

ca şi întreg cunoaşte foarte puţin despre “nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea 

puterii tăriei Lui” (Efeseni 1:19). În consecinţă, peste tot lângă noi sufletele se aruncă orbeşte 

în iad, căci noi suntem fără putere să le oprim, fără o împuternicire a Duhului Sfânt al lui 

Dumnezeu. De aceea, trebuie să ne rugăm Domnului ca să-şi umple lucrătorii cu Duhul Său, 

echipându-i cu putere (abilitate şi forţă), îndrăzneală (Fapte 4:31), înţelepciune (Proverbe 

11:30), zel (Coloseni 4:12-13), compasiune (Iuda 22-23) şi înţelegere divină (Ieremia 33:3). 

Şi sufletele vor fi mântuite!!! 

 

După ce ne-am rugat pentru oameni să fie mântuiţi şi să existe lucrători care să le 

mărturisească, acum ne rugăm pentru cuvântul lui Dumnezeu, care să fie împărtăşit cu ei. 

Motivul pentru aceasta are două părţi: mai întâi, nimeni nu este mântuit fără să audă cuvântul 

lui Dumnezeu (Romani 10:14) şi în al doilea rând, Satana urăşte cuvântul lui Dumnezeu, 

continuu şi cu răutate, atacându-i pe oameni în eforturile sale diabolice de a-i împiedica pe 

oameni să-l primească. Din moment ce cuvântul lui Dumnezeu este necesar ca să aducă 



convingere (Fapte 2:37), ca să elibereze (Ioan 8:32), şi să mântuiască pe cei pierduţi (1 Petru 

1:23), Satana se opune acestuia distrăgându-le atenţia (Luca 8:11-15), cu întărituri (2 

Corinteni 10:4-5), şi alte lucruri (2 Corinteni 11:3-4). 

 

Cuvântul lui Dumnezeu pentru Satana este ca şi kriptoniul pentru Superman – îl face slab şi 

fără apărare. De asemenea îi decimează împărăţia eliberându-i pe cei captivi pentru că “Veţi 

cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:32). Dar remarcaţi, nu este adevărul 

care vă eliberează, ci mai degrabă adevărul pe care-l CUNOAŞTEŢI. Deci, Satana face tot ce 

poate, ca să-i împiedice pe oameni să “cunoască” adevărul. 

 

În explicarea pildei sămănătorului pentru ucenicii Săi, Isus a spus că Satana vine IMEDIAT 

şi fură cuvântul înainte ca persoana să-l înţeleagă (Marcu 4:15). De aceea este imperativ ca 

să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie împărtăşit cu cei pierduţi. 

 

Atunci când ne rugăm ca Dumnezeu să-şi folosească Cuvântul să-i salveze pe cei pierduţi, 

facem cinci cereri specifice. Mai întâi, Cuvântul lui să aibă “drum liber” (2 Tesaloniceni 3:1). 

Aceasta înseamnă pur şi simplu să fie nestingherit; adică Satana în nici un fel să nu poată 

opri curgerea cuvântului lui Dumnezeu. El încearcă să-l oprească în orice fel posibil, de la 

împiedicarea şi hărţuirea mesagerului cuvântului, la distorsionarea cuvântului, la distrugerea 

bibliilor, la aruncarea îndoielii asupra lumii, şi multe altele! 

 

Apoi, ne rugăm ca să fie slăvit cuvântul lui Dumnezeu (2 Tesaloniceni 3:1). Aceasta 

înseamnă să fie foarte apreciat şi cinstit printre cei care-l aud. Vom avea o nouă reverenţă 

pentru cuvântul Său când vedem că “ Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale” 

(Psalmul 138:2). De fapt, Dumnezeu este Cuvântul Său întrupat. “La început era Cuvântul, şi 

Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu … Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a 

locuit printre noi …” (Ioan 1:1,14). 

 

Ne rugăm, de asemenea, să fie înmulţit Cuvântul lui Dumnezeu (Fapte 12:24); căci una din 

legile secerişului este: “Cine seamănă mult, mult va secera.” (2 Corinteni 9:6). 

 

De asemenea, ne rugăm să fie biruitor Cuvântul lui Dumnezeu, sau să exercite forţă (Fapte 

19:20). Aşa cum o sămânţă mică poate să spargă o dală de beton din cauză că forţa de viaţă 

din ea începe să iasă la suprafaţă, la fel este şi cu sămânţa cuvântului lui Dumnezeu plantat 

într-o inimă. 

 

Rugăciunea mea preferată pentru Cuvântul lui Dumnezeu este ca acesta să fie eficient. Fapte 

14:1 spune că ei “au vorbit astfel, că o mare mulţime atât dintre evrei cât şi dintre greci au 

crezut.” Noi putem să ne rugăm cu 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.” 

Dumnezeu vrea să fie eficient Cuvântul lui; rugaţi-L pe El să-l facă aşa şi vă veţi ruga în voia 

Sa divină şi rugăciunile voastre vor primi răspuns!! 

 



Daţi-mi voie să vă reamintesc că Iuda Iscarioteanul a trăit în contact permanent cu Cuvântul 

Viu al lui Dumnezeu şi cu toate că a murit şi a mers în iad, Isus a spus, “Ar fi fost mai bine 

pentru el dacă nu s-ar fi născut” (Marcu 14:21). Fariseii – oamenii cei mai religioşi din 

vremea aceea – aveau Cuvântul lui Dumnezeu în mâini şi puteau cita porţiuni importante din 

Scriptură, totuşi erau aşa de departe de Împărăţia lui Dumnezeu... 

 

Trebuie să înţelegem că numai dacă Duhul Sfânt trezeşte cuvântul în inima ascultătorului, 

acea persoană poate fi mântuită. De aceea trebuie să ne rugăm să fie eficient Cuvântul lui 

Dumnezeu în vieţile celor care-l ascultă!!! 

 

Dacă vrem să vedem mulţimi de oameni mântuiţi, atunci trebuie să ne rugăm pentru trezire. 

Versetul clasic pentru trezire spirituală începe aşa, “Dacă poporul Meu, peste care este 

chemat numele Meu se va smeri şi se va ruga …” (2 Cronici 7:14). Felul de rugăciune notat 

aici este mijlocire – rugăciune pentru alţii. Numai după ce Iov s-a rugat (acelaşi cuvânt ebraic 

ca şi mai sus) pentru prietenii săi, Dumnezeu a schimbat în mod dramatic propria lui situaţie 

(Iov 42:10). 

 

În timpul vremurilor de trezire, toate rugăciunile sunt aproape exclusiv pentru alţii. Duncan 

Campbell descrie trezirea ca “un popor saturat cu Dumnezeu” (Edwards 26). Atunci când 

oamenii sunt saturaţi cu Dumnezeu, ei sunt mult mai preocupaţi de alţii decât de ei înşişi. 

Pasiunea Lui pentru suflete devine a lor!! 

 

Ascultaţi cum descrie Finney predominarea rugăciunii în timpul perioadelor de trezire 

spirituală: “Am spus, de mai multe ori, că spiritul rugăciunii care predomina în acele treziri 

era o caracteristică foarte marcantă a lor. Era frecvent ca tinerii convertiţi să aibă mult 

exerciţiu în rugăciune; şi în unele situaţii, aşa de mult, încât ei erau constrânşi să se roage 

toată noaptea, până când puterea trupurilor lor era epuizată, pentru convertirea sufletelor de 

lângă ei. Era o presiune extrem de mare a Duhului Sfânt asupra minţilor creştinilor; lor le 

păsa foarte mult de povara sufletelor nemuritoare … era foarte des întâlnit să găseşti creştini, 

ori de câte ori se întâlneau în vreun loc, în loc să se angajeze în conversaţii, să cadă pe 

genunchi şi să se roage. 

 

Nu numai că erau nenumărate întâlniri de rugăciune la care participarea era masivă … dar era 

şi un spirit puternic al rugăciunii în secret. Creştinii se rugau mult, mulţi dintre ei petrecând 

ore în rugăciune privată. Era de asemenea cazul în care doi, sau mai mulţi, luau promisiunea: 

„Dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară ceva, li se va da de către Tatăl care este în cer‟ şi se 

rugau pentru cineva în particular; şi era minunat măsura în care aveau sorţi de izbândă. 

Răspunsurile la rugăciune erau aşa de evident înmulţite, că nimeni nu scăpa de convingerea 

că Dumnezeu răspundea zilnic şi în fiecare oră la rugăciuni” (Finney 141-42). 

 

Doar o citire rapidă a acestor treziri ne dezvăluie rapid că sute, mii şi chiar milioane de 

suflete sunt convertite la Cristos în aceste vremuri. Jonathan Edwards chiar a considerat 



trezirea mijlocul major pe care Dumnezeu îl foloseşte ca să-şi lărgească împărăţia (Edwards 

26). Deci, dacă vreţi să vedeţi suflete mântuite, rugaţi-vă pentru trezire!!! 

 

Capitolul 5 

 

Războiul spiritual 

 

Scopul principal în rugăciunea pentru cei pierduţi NU este ca să-L convingem pe Dumnezeu 

ca să-I mântuiască căci EL “doreşte ca nimeni să nu piară” (2 Petru 3:9), trimiţându-L pe 

Cristos să moară pentru păcatele întregii lumi (1 Ioan 2:2). Ci mai degrabă, are de a face cu 

războiul spiritual – eliberându-i de influenţa demonică astfel încât să poată fi salvaţi. 

 

O recapitulare scurtă a descrierii biblice a situaţiei lor disperate ne va ajuta să înţelegem acest 

adevăr esenţial. Cei pierduţi sunt prizonieri pe care Satana refuză să-i lase liberi (Isaia 14:17), 

robi sub autoritatea şi jurisdicţia lui Satana (Fapte 26:18), copii ai diavolului (Ioan 8:44), orbi 

faţă de evanghelie (2 Corinteni 4:3-4), “energizaţi” de Satana (Efeseni 2:2), ţinuţi fără nici un 

ajutor în robia Satanei (1 Ioan 5:19), şi o casă a celui tare (Marcu 3:27). 

 

Doar o mică explicaţie despre câteva din aceste versete ne va da o imagine mai clară. De 

exemplu, Efeseni 2:2 spune, “ …în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după 

domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.” Cuvântul 

grecesc pentru “lucrează” este energo – “a energiza.” Aceasta înseamnă că cei pierduţi sunt 

literalmente “energizaţi” de duhul diavolului. Desigur, o persoană pierdută nu ştie aceasta, şi 

cu siguranţă n-ar admite aceasta ca fiind adevărat. El crede că este liber (aceasta este o parte a 

faptului că este pierdut), dar, în adevăr, cursul acţiunilor sale este dictat de prinţul puterii 

văzduhului” (Dunn 120). 

 

Să ne uităm la 1 Ioan 5:19, “Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.” 

Aceasta înseamnă că toată lumea (inclusiv locuitorii acesteia) se află proşternută sub 

influenţa celui rău. Dicţionarul Webster defineşte “proşternerea” ca “a zăcea cu faţa în jos 

într-o supunere meschină; a fi complet subjugat.” Referitor la acest verset, Stott spune despre 

lume, “Este „în cel rău,‟ în puterea sa şi sub dominarea sa. Mai mult, zace acolo. Nu este 

reprezentată ca având o luptă activă de a se elibera ci de a zace în tăcere, poate chiar 

inconştient adormită, în braţele lui Satana. Cel rău nu-l “atinge” pe creştin, dar lumea este 

fără nici o speranţă în strânsoarea lui” (Stott 193).  

 

Şi apoi, Marcu 3:27 este ceea ce eu consider a fi cel mai important verset din Biblie referitor 

la câştigarea celor pierduţi pentru Cristos. În acest verset Isus Însuşi spune, “Nimeni nu poate 

să intre în casa unui om tare şi să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe 

omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa.” Dacă acest verset înseamnă ceva, înseamnă 

că nici o persoană pierdută nu va fi mântuită vreodată decât dacă cineva o eliberează de 

influenţele demonice care o controlează. Acesta este primul lucru care trebuie făcut. Şi acest 

proces de eliberare se împlineşte prin rugăciune!! 



Ca să câştigăm războiul pentru suflete, sunt câteva lucruri de bază pe care trebuie să le facem. 

Primul dintre acestea este să folosim armele noastre stabilite de Dumnezeu. Când eram în 

armată am învăţat mai întâi armele pe care urma să le folosesc în războiul din Vietnam. 

Trebuia să mă familiarizez aşa de bine cu un M16 încât să o pot desface şi reface în întuneric 

pentru că aceasta era considerată ca şi un salvator de viaţă în zona de război. 

 

Dumnezeu a dat arme puternice ca noi să le folosim în acest război spiritual. “Căci armele cu 

care luptăm noi nu sunt fireşti, ci puternice prin Dumnezeu pentru dărâmarea întăriturilor” (2 

Corinteni 10:4). Problema noastră este că nu suntem familiarizaţi nici cu armele noastre, nici 

cu războiul însuşi. 

 

Dar înainte ca să vă familiarizez cu armele voastre şi cum să le folosiţi, daţi-mi voie să vă 

reamintesc că lupta efectivă este rugăciunea – noi luptăm prin rugăciune. L-am auzit pe 

fratele Mickey Bonner spunând de multe ori că toată rugăciunea este război spiritual!! 

Deci atunci când nu ne rugăm, Satana câştigă din start, dar atunci când ne rugăm el pierde 

pentru că el nu are nici o apărare împotriva rugăciunii. Ar putea fi aceasta de ce Dumnezeu 

vrea ca noi să “ne rugăm fără încetare” (1 Tesaloniceni 5:17) şi de ce apostolii s-au dedicat 

“continuu rugăciunii, şi lucrării cuvântului” (Fapte 6:4)? 

 

La fel ca toate armele fizice de război, fie că sunt bombardiere, tancuri, rachete, grenade, 

puşti, etc., sunt folosite toate pentru un singur scop – de a-l învinge pe duşman – aşa încât 

armele spirituale sunt folosite ca să facă acelaşi lucru! Deci, să ne familiarizăm cu armele 

noastre puternice şi să le folosim atunci când ne rugăm. 

 

Sângele lui Cristos este una din cele mai puternice arme ale noastre. Apocalipsa 12:11 

spune, “Şi ei l-au învins prin sângele Mielului …” Evrei 2:14 ne spune de ce rugăciunea 

pentru sângele lui Cristos în rugăciune este aşa de puternică: “Pentru ca, prin moarte, să 

nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul.” Dicţionarul Strong‟s defineşte “a 

distruge” ca “a face complet nefolositor; a anula.” 

 

“Când Satana l-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu, el s-a distrus pe sine … nu anihilat, ci distrus. 

Toate pretenţiile legale pe care el le-a asigurat pentru pământ şi om prin căderea lui Adam 

sunt acum complet anulate; de la cruce încoace, el nu are nici un drept asupra nimănui şi 

asupra niciunui lucru. Înseamnă că toată puterea pe care o exercită acum o face prin înşelare 

şi intimidare” (Billheimer 31). 

 

Atunci când ne rugăm pentru sângele lui Cristos, îi reamintim lui Satan şi tuturor demonilor 

săi că ei sunt deja înfrânţi. Aceasta este mai ales semnificativ în bătălia pentru suflete, din 

moment ce vărsarea de sânge a lui Cristos la Calvar a plătit datoria păcatului pentru toată 

omenirea (1 Ioan 2:2) şi acum Satana ţine sufletele captive numai prin neprezentare – 

pentru că noi n-am insistat ca el să le elibereze!! 

 



O altă armă foarte puternică este numele lui Isus! Ucenicii Domnului, întorcându-se din 

misiunea lor de mărturisire, au exclamat cu bucurie, “Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi 

în Numele Tău” (Luca 10:17). Şi ei ne sunt supuşi şi nouă! 

 

Sunt trei motive biblice pentru care numele Domnului nostru Isus Cristos este aşa de puternic 

în domeniul spiritual. Mai întâi, pentru că El este Domn peste toţi prin creaţie: “Pentru că 

prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele 

nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute 

prin El şi pentru El” (Coloseni 1:16). 

 

Şi în al doilea rând, El este Domn prin răstignire: “pentru ca, prin moarte, să nimicească pe 

cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica 

morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor” (Evrei 2:14-15). 

 

Şi în al treilea rând, El este Domn prin încoronare: “care stă la dreapta lui Dumnezeu, după 

ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile” (1 Petru 3:22). 

 

Din moment ce noi acţionăm în ascultare directă faţă de porunca Domnului Isus în mijlocirea 

pentru cei pierduţi şi cerem ca ei să fie eliberaţi, demonii care-i controlează, trebuie să asculte 

pentru că ei sunt supuşi numelui Său. 

 

Cuvântul lui Dumnezeu este o altă armă puternică pe care o putem folosi în rugăciune. Aşa 

după cum am văzut deja, a mijloci pe baza Scripturii este într-adevăr eficient. Cuvântul lui 

Dumnezeu chiar este numit “sabia Duhului” (Efeseni 6:17), 

 

Din moment ce Statana a fost pe deplin dezbrăcat de puterea şi autoritatea sa la Calvar 

(Coloseni 2:15) (Evrei 2:14), tot ceea ce mai foloseşte este o minciună. Totuşi, el este destul 

de bun în a folosi aceasta pentru ca să “amăgească întreaga lume” (Apocalipsa 12:9). Dar, 

cuvântul lui Dumnezeu este “adevărul” şi adevărul învinge o minciună TOT TIMPUL. De 

aceea, dacă folosim continuu cuvântul lui Dumnezeu în războiul spiritual, noi vom birui de 

fiecare dată şi suflete vor fi eliberate!!! 

 

Lauda este o altă armă foarte puternică pe care o putem folosi, căci atunci când începem să-L 

lăudăm pe Dumnezeu, El vine să fie cu noi (Psalmul 22:3) şi cât de minunat este să avem pe 

comandantul suprem pe câmpul de bătălie!! O mărturie minunată pentru puterea laudei este 

povestea pe care o găsim în 2 Cronici 20. Iuda era atacat de o armată din mai multe naţiuni 

duşmane. Situaţia era aşa de disperată că Regele Iosafat a chemat tot poporul ca să “ 

postească şi să se roage.” Dar, “În clipa când au început cântările şi laudele, Domnul a pus 

o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, care 

veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi.” (versetul 22). 

 

Majoritatea dintre noi nu avem idee cât de puternică este lauda în bătălia pentru suflete – să 

fie oare că n-am folosit-o îndeajuns ca să înţelegem puterea ei extraordinară? Ascultaţi cum 



împărtăşeşte Francis McGaw rolul crucial al laudei în căutarea lui John Hyde pentru suflete: 

“Îmi amintesc cum îmi spunea John că în acele zile dacă nu erau câştigate patru suflete pe zi 

simţea aşa o greutate pe inima sa că era în mod pozitiv dureros, şi el nu putea mânca sau 

dormi. Apoi, în rugăciune, el Îi cerea Domnului ca să-i arate care fusese obstacolul în vederea 

acestei binecuvântări. Şi în mod invariabil el găsea că era vorba de lauda din viaţa sa. 

Această poruncă, care s-a repetat de sute de ori în Cuvântul lui Dumnezeu – cu siguranţă că 

este foarte importantă! El apoi îşi mărturisea păcatul, şi accepta iertarea prin sânge. Apoi, se 

ruga pentru un duh de laudă ca şi pentru orice alt dar al lui Dumnezeu. Aşa că el schimba 

cenuşa sa, pentru ghirlanda de flori a lui Cristos, bocetul său, cu uleiul bucuriei lui Cristos, 

duhul de apăsare, cu haina de laudă a lui Cristos (cântecul mielului – lăudându-L pe 

Dumnezeu mai înainte pentru ceea ce urma să facă), şi pe măsură ce el Îl lăuda pe 

Dumnezeu, sufletele veneau la el, şi astfel se împlinea numărul celor care se mântuiau” 

(Carre 39).  

 

Postul este o altă armă puternică dar foarte puţin folosită din arsenalul nostru. A fost numită 

“cea mai mare putere” pe care o avem la dispoziţie. Părerea mea personală este că postul 

măreşte puterea rugăciunii de cel puţin zece ori! 

 

Scopul războiului nostru spiritual este de a-l învinge pe duşman şi postul este desemnat să 

facă aceasta eficient. Ascultaţi la Isaia 58:6, “Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile 

răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug;?” 

Odată când ucenicii nu puteau să scoată un demon dintr-un băieţel, Isus le-a spus că “Acest 

soi de draci, nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post." (Marcu 9:29). 

 

O altă armă care exercită multă forţă în domeniul spiritual este dragostea. Cel care-L iubeşte 

pe Domnul cu toată fiinţa lui şi iubeşte sufletele pierdute ca pe sine nu poate fi oprit!! 

Apocalipsa 12:11 spune, “Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, 

şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”  

 

Când iubeşti pe cineva îndeajuns, vei face tot ce este necesar ca să nu-l laşi să meargă în iad. 

De fapt, dragostea nu poate să greşească. Dragostea “acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte 

totul, suferă totul… nu va pieri NICIODATĂ” (1 Corinteni 13:7-8).  

 

Deci, ce se întâmplă atunci când ne rugăm, folosind armele pe care ni le-a dat Dumnezeu? 2 

Corinteni 10: 4-5 ne spune: “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 Hristos.” 

 

Armele folosite în rugăciune sunt desemnate să dărâme întărituri, să surpe imaginaţiile şi să 

supună gândurile. Întăriturile sunt anumite scheme de gândire care sunt împotriva cuvântului 

şi voii lui Dumnezeu. Deci putem vedea repede că câmpul de bătălie este mintea unei 

persoane, pentru că avem de-a face cu izvodirile minţii, imaginaţii şi gânduri. 



Este crucial ca noi să înţelegem aceasta deoarece cel care controlează mintea controlează 

persoana. Dacă Satana continuă să controleze mintea unui om nemântuit, el îl va împiedica să 

fie mântuit. Singurul mod pentru el de a face aceasta este să ţină persoana oarbă faţă de 

evanghelie, căci oricine cu o minte “întreagă” îl va alege pe Isus şi nu pe Satana şi va alege 

cerul şi nu iadul DE FIECARE dată! Atunci când a ieşit legiunea de demoni din omul din 

Gadara, şi el putea gândi şi alege singur – el nu numai că L-a ales pe Isus dar a devenit şi un 

evanghelist în flăcări pentru El (Marcu 5:15-20). 

 

“În ceea ce-l priveşte pe Dumnezeu omul este un agent liber, ca să folosim vechea expresie: 

pe deplin, în întregime liber. Şi el este cel mai robit agent de pe pământ, în ce priveşte 

păcatul, egoismul şi prejudecata. Scopul rugăciunii noastre nu este să forţăm sau să impunem 

voia Sa; nu aşa. Scopul rugăciunii noastre este să-i eliberăm voinţa de influenţele care acum 

i-o întunecă; scopul este să-i curăţăm praful din ochi ca să poată vedea clar. Şi odată ce este 

eliberat, capabil să vadă bine, să echilibreze lucrurile bine fără prejudecată, toată 

probabilitatea este în favoarea folosirii voii sale ca să aleagă singurul bine … Rugăciunea 

noastră este: “salvează-l de cel rău,” şi pentru că Isus este biruitor asupra celui ce ţine în 

strânsoare, salvarea va avea loc. Fără nici o îndoială, noi putem asigura convertirea acestora 

pe care-i avem pe inimă printr-o astfel de rugăciune. Rugăciunea în numele lui Isus alungă 

duşmanul de pe câmpul de bătălie a voii omului, şi-l lasă liber să aleagă corect” (Gordon 192-

94). 

 

Acum, când înţelegem că Dumnezeu foloseşte rugăciunile noastre ca să dărâme întăriturile 

Satanei, să vedem cum foloseşte Satana întăriturile în vieţile oamenilor în a-i împiedica să fie 

mântuiţi. Cea mai tare dintre toate întăriturile este NECREDINŢA. Este întăritura majoră din 

fiecare persoană – mântuită sau pierdută!! Într-un creştin este desemnată să-l împiedice să 

creadă anumite adevăruri din cuvântul lui Dumnezeu care să-l facă puternic şi eficient în 

împărăţia lui Dumnezeu. Dar în cel nemântuit este desemnată să-l împiedice pe acesta de a 

crede în Isus Cristos ca Mântuitor şi Domn. 

 

Din moment ce necredinţa este singurul păcat care trimite pe cineva în iad, Satana o priveşte 

ca nepreţuită, păzind-o cu alte întărituri. Orice alcătuire a minţii care este împotriva voii lui 

Dumnezeu şi a cuvântului lui Dumnezeu va gândi aşa. Atunci când tânărul bogat a venit la 

Isus întrebându-l cum poate moşteni viaţa veşnică, Isus NICIODATĂ nu i-a spus cum să fie 

mântuit. Mai degrabă, el i-a spus să-şi împartă averea cu săracii. Dar tânărul nu era gata să 

facă aceasta şi a plecat exact cum a venit – pierdut. Isus ştia că lăcomia îi controla mintea şi 

inima, împiedicându-l să fie mântuit, şi până când aceasta nu se distrugea, evanghelia nu 

putea fi eficientă (Marcu 10).  

 

Întăritura femeii samaritence din Sihar era pofta trupească. Ea a conversat cu Domnul 

despre subiecte sociale şi istorice evitând chestiunea principală din viaţa ei. Dar când Isus i-a 

spus direct că fusese căsătorită de cinci ori şi trăia în prezent cu un bărbat – în acel moment 

El i-a captat atenţia. În acest caz întăritura a fost dărâmată şi ea a fost glorios mântuită (Ioan 

4). 



 

Satana deseori foloseşte amărăciunea ca să blocheze adevărul dragostei lui Dumnezeu şi să-l 

împiedice ca să fie primit. De exemplu, o fetiţă este agresată sexual şi după mulţi ani, cineva 

îi împărtăşeşte evanghelia – niciodată nu va trece dincolo de amărăciunea din inima ei. 

Întăritura trebuie dărâmată prin rugăciune înainte ca ea să primească vestea bună a dragostei 

lui Dumnezeu.  

 

Este dificil să câştigi homosexuali la Cristos – nu pentru că Dumnezeu nu-i iubeşte sau pentru 

că evanghelia nu este îndeajuns de puternică sau pentru că nouă nu ne pasă îndeajuns. Dar 

aceasta este aşa o întăritură puternică că multă rugăciune, post, insistenţă, credinţă, etc, este 

necesară ca să o dărâme. Şi noi de obicei ne descurajăm şi nu ne mai rugăm înainte ca 

victoria să fie câştigată. 

 

Într-o zi mă rugam pentru cineva, şi l-am rugat pe Domnul să-mi arate de ce omul acela 

continua să respingă evanghelia. Domnul mi-a dat cuvântul “control” în minte. Nu prea 

înţelegeam ce însemna. Dar pe măsură ce l-am cunoscut mai bine, am descoperit că el 

controlează totul în sfera lui de influenţă cu o mână de fier. Acum înţeleg de ce controlul este 

întăritura care-l ţine departe de Cristos – deoarece ca să fie mântuit, cineva trebuie să se 

supună Domnului! 

 

Cu toate că anvergura acestei cărţi nu îngăduie un studiu în profunzime al întăriturilor, vreau 

să vorbesc pe scurt celor care se roagă pentru cineva cu o problemă majoră de dependenţă 

cum ar fi drogurile sau alcoolul. Aceste dependeţe doar maschează problema reală. Problema 

reală este de obicei un “eu” rănit, unde aprecierea de sine şi propria imagine a fost 

distorsionată într-un fel – fie prin respingere, abuz, sau vreo dezamăgire majoră din viaţă. 

Dependenţa însăşi numai acoperă şi complică problema. Deci cereţi-I Domnului să vă arate 

rădăcina problemei ca să căpătaţi victoria.  

 

Atunci când Eddie Smith a avut nevoie să ştie cum să ajute pe o anumită persoană consiliată, 

el L-a rugat pe Domnul ca să-i arate ce avea nevoie să cunoască despre situaţia acestei 

persoane. Domnul a pus pe inima lui Eddie să o întrebe despre “dansul country.” Când Eddie 

a întrebat-o ea a izbucnit imediat în lacrimi şi a ţipat, “Cine ţi-a spus despre aceasta?” Apoi ea 

şi-a spus povestea că la vârsta de cincisprezece ani, ea, cu destulă reţinere şi-a însoţit prietena 

la un dans country. Acolo ea l-a văzut pe învăţătorul ei de şcoală duminicală bălăngănindu-se 

într-o stare avansată de ebrietate. Atunci şi acolo ea şi-a întors spatele la Dumnezeu 

spunându-I, “Dacă aceasta înseamnă creştinism, poţi să Ţi-L păstrezi.” Şi apoi i-a spus lui 

Eddie, “De atunci, viaţa mea a devenit un iad. Sunt dependentă de alcool fără nici o putere şi 

la fel şi faţă de droguri. Am fost căsătorită de mai multe ori, şi sunt complet nefericită.” 

Cunoscând rădăcina problemei ei Eddie a putut să se roage cu ea şi Dumnezeu a eliberat-o 

(Smith 71-73). 

 

Presupun că sunt sute de întărituri pe care Satana le foloseşte ca să păzească necredinţa, dar 

adevărul fundamental pe care trebuie să-l înţelegem este că întotdeauna există o întăritură 



cheie în viaţa fiecărui om nemântuit care împiedică acea persoană să primească evanghelia. 

Bătălia nu se dă niciodată pentru multe păcate (cu toate că cineva poate avea multe păcate) ci 

mai degrabă se dă numai pentru unul!! Acea întăritură anume este armura de care depinde 

omul cel tare, dar când armura (întăritura) lui este distrusă, el este învins şi persoana este gata 

pentru mântuire (Luca 11:21-22). 

 

Un alt element absolut esenţial în războiul spiritual în vederea câştigării sufletelor este acela 

al exercitării autorităţii noastre în Cristos. El ne-a dat autoritatea Sa incredibilă (Matei 

16:19) dar noi trebuie să o folosim. “După cum poliţistul din colţul străzii poate direcţiona 

traficul datorită autorităţii sale, la fel şi un credincios se poate ruga pentru sufletele oamenilor 

legate şi orbite de Satana şi să le ajute să fie eliberate. Puterile întunericului îşi au tăria 

distrusă prin sângele lui Cristos; şi atunci când noi exercităm autoritate în El, aceste puteri nu 

ni se mai pot împotrivi … Dumnezeu ne-a chemat să fim instrumente prin care El să poată 

exercita autoritatea Sa. Haideţi să acceptăm prin credinţă această poziţie şi să stăm tari 

indiferent de împotrivire. Atunci El va fi capabil să facă lucruri prin noi pe care noi nici nu le-

am visat” (Epp 108-10). 

 

Legal, sufletele noastre aparţin lui Cristos pentru că El a plătit pentru păcate la Calvar (1 Ioan 

2:2). Dar Satana, ilegal şi cu forţa, continuă să le ţină captive, refuzând să le elibereze. Şi el 

va continua să le ţină captive în întuneric spiritual până când noi ne luăm locul de drept şi 

exercităm drepturile noastre la tron, cerând eliberarea acestora imediată pe baza sângelui 

vărsat al lui Cristos şi a autorităţii noastre delegate de la El. 

 

Nu este absolut nici un motiv ca măcar un singur suflet să moară şi să meargă în iad pentru 

că Cristos a plătit deja preţul răscumpărării. Şi singurul motiv pentru care cineva ar merge în 

iad este că nu ne-am luat locul nostru de autoritate ca să legăm pe omul cel tare, insistând 

pentru mântuirea lor. Diavolul nu îi va elibera până când nu-l vom obliga să o facă.  

 

Generalul Jonathan Wainwright, împreună cu alţi prizonieri aliaţi de război, era încarcerat pe 

Insula Formosa. Cu toate că războiul era terminat şi comandantul japonez ştia aceasta, el nici 

nu le-a spus prizonierilor lucrul acesta, nici nu i-a eliberat. Dar la puţin timp, un avion aliat a 

aterizat pe insulă şi a adus vestea victoriei. Apoi Generalul Wainwright l-a anunţat pe 

comandantul japonez, “Comandantul meu suprem l-a învins pe comandantul tău suprem. Eu 

am acum controlul.” Şi aceasta este ceea ce facem şi noi, spunând celui tare (demonul 

principal din viaţa unui om), “Comandantul meu suprem l-a învins pe comandantul tău 

suprem. Eu cer eliberarea imediată a acestuia pe care-l ţii captiv.” Şi dacă noi insistăm, 

eliberarea şi salvarea va avea loc!!! 

 

Ultimul, dar incredibil de important element în rugăciunea pentru suflete este să ne 

împotrivim în continuu diavolului. Noi suntem instruiţi să luăm armătura lui Dumnezeu 

(Efeseni 6:10-18), “ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor (metodelor) diavolului … ca să 

vă puteţi împotrivi în ziua cea rea.” Atunci când noi devenim serioşi în mântuirea sufletelor, 

Satana foloseşte circumstanţe dificile fie în vieţile noastre, fie în vieţile celor pentru care ne 



rugăm într-un efort de a ne face să ne retragem şi să nu mai câştigăm suflete. De aceea, un soţ 

sau un adolescent pentru care o soţie sau o mamă se roagă deseori va tinde să fie mai rău în 

loc de a fi mai bine – Satana doreşte ca ei să nu se mai roage, pentru că el pierde din 

strânsoare acele suflete!! 

 

Deci, a vă împotrivi diavolului înseamnă că nu lăsaţi ca reacţiile negative, circumstanţele, etc. 

să vă împiedice în rugăciunile voastre fierbinţi. Atunci când ceva, cum ar fi azbestul, este 

rezistent la foc, aceasta înseamnă că nu este afectat de foc. Ceva care este rezistent la apă, 

înseamnă că nu este afectat de apă. A fi rezistent la Satana înseamnă că, indiferent ce face 

acesta, nu te afectează, tu continui să te rogi pentru mântuirea celor pierduţi care-ţi sunt dragi 

ţie. 

 

Cea mai uimitoare imagine a împotrivirii faţă de Satana pentru un suflet este în următoarea 

mărturie pe care a auzit-o Charles Blanchard care a fost preşedintele Colegiului Wheaton 

timp de patruzeci şi trei de ani. El a verificat această mărturie şi a descoperit că era adevărată 

şi a notat-o în cartea sa, Obţinând lucruri de la Dumnezeu. Iată un citat mai jos: 

 

Prieteni, acum doi ani şi jumătate sau trei ani eram în spital în Philadelphia. Eram inginer la 

Căile Ferate din Pennsylvania, şi cu toate că soţia mea era o femeie a rugăciunii, eu fusesem 

toată viaţa un om păcătos. La vremea aceasta eram foarte bolnav, şi slăbisem foarte mult. 

Cântăream mai puţin de 45 de kilograme. 

 

În final doctorul care avea grijă de mine i-a spus soţiei mele că eram mort, dar ea a spus: 

“Nu, el nu este mort. Nu poate fi mort. M-am rugat pentru el timp de douăzeci şi şapte de ani 

şi Dumnezeu mi-a promis că el va fi mântuit. Credeţi că Dumnezeu îl va lăsa să moară acum 

după ce m-am rugat douăzeci şi şapte de ani şi Dumnezeu mi-a promis dar el totuşi nu este 

mântuit?” “Ei bine,” a răspuns doctorul, “Nu ştiu nimic despre aceasta, dar ştiu că este 

mort.” Şi s-a tras paravanul în jurul patului, care în spital îi separă pe cei vii de cei morţi. 

 

Ca să facă pe plac soţiei mele, au fost aduşi alţi doctori, unul după altul, până când şapte 

doctori au fost la patul meu, şi fiecare din ei pe măsură ce veneau şi examinau confirmau 

spusele celor dinaintea lor. Cei şapte doctori au spus că eram mort. Între timp soţia mea a 

îngenunchiat la marginea patului meu, insistând că eu nu eram mort – şi că dacă eram mort  

Dumnezeu  mă va aduce înapoi, pentru că El îi promisese că voi fi mântuit şi eu nu eram încă 

mântuit. Încetul cu încetul genunchii ei au început să o doară, fiind îngenunchiată pe 

pardoseala de la spital. Ea a cerut asistentei o pernă şi asistenta i-a adus o pernă pe care ea 

a îngenunchiat. 

 

Au trecut două ore, trei ore. Paravanul era încă tras pe lângă pat. Eu zăceam acolo 

nemişcat, aparent mort. Au mai trecut patru ore, cinci ore, şase ore, şapte ore, treisprezece 

ore, şi în tot acest timp soţia mea era îngenunchiată la marginea patului, şi când oamenii au 

început să se plictisească de ea i-au spus să plece, dar ea a spus: “Nu, el trebuie să fie 



mântuit. Dumnezeu îl va aduce înapoi dacă este mort. El nu este mort. El nu poate să moară 

înainte ca să fie mântuit.” 

La capătul celor treisprezece ore eu am deschis ochii şi ea a spus, “Ce doreşti dragul meu?” 

şi eu am spus: “Vreau să merg acasă,” şi ea a spus: “Vei merge acasă.” Dar când ea a 

propus lucrul acesta doctorii şi-au ridicat mâinile cu groază. Ei au spus, “Cum aşa, aceasta 

îl va omorî. Ar fi curată sinucidere.” Dar ea a răspuns: “Voi aţi avut şansa voastră. Voi aţi 

spus că este deja mort. Eu îl voi lua acasă.” 

 

Acum cântăresc 100 de kg. Încă conduc un tren rapid la Compania de tren din Pennsylvania. 

Am fost într-o mică vacanţă la Minneapolis, spunând oamenilor ceea ce poate face Isus, şi 

sunt bucuros să vă spun şi vouă ce poate face Isus (Blanchard 94-95). 

 

Sunt doar două motive pentru care orice rugăciune pentru mântuirea sufletelor va rămâne 

fără răspuns: fie că este păcat sau necredinţă în cel care se roagă, fie că Satana împiedică 

răspunsul la rugăciune. Deci, dacă-ţi îndrepţi viaţa (Ioan 15:7) şi continui să te rogi, răspunsul 

va veni, căci Satana nu poate să continue să se împotrivească la rugăciuni îndrăzneţe, 

fierbinţi!! 

 

Acum, când avem un război trebuie să facem planuri. Soldaţii nu merg fără nici un plan peste 

tot şi împuşcă la întâmplare. Acelaşi lucru este adevărat în lupta pentru suflete – avem nevoie 

de o strategie. Daţi-mi voie să vă dau mai multe strategii care sunt extrem de eficiente. 

 

Strategia fundamentală este ca întreaga biserică să se dedice continuu rugăciunii. Biserica 

primară făcea aceasta: “Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri,” (Fapte 

1:14) cu rezultate uimitoare – “şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 

trei mii de suflete.” (Fapte 2:41) şi “mulţi din cei ce auziseră cuvântarea, au crezut; şi 

numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.” (Fapte 4:4). 

 

Într-o altă întâlnire de rugăciune “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.” 

(Fapte 4:31) cu o recoltă continuă de multe suflete: “Numărul celor ce credeau în Domnul, 

bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult” (Fapte 5:14), “numărul ucenicilor se înmulţea mult 

în Ierusalim” (Fapte 6:7), şi “toţi cei care locuiau în Lida şi Saraon … s-au întors la Domnul” 

(Fapte 9:35). Şi sunt multe alte pasaje în cartea Faptele care descriu povestiri similare. Dacă 

biserica de astăzi ar urma exemplul de rugăciune al bisericii primare, ar experimenta aceleaşi 

rezultate evanghelistice. 

 

O altă strategie foarte eficientă este de a avea grupuri de rugăciune. Organizarea ideală în 

majoritatea bisericilor ar fi orele de şcoală duminicală sau grupurile din case din moment ce 

acestea se întâlnesc deja în mod regulat. Ei ar putea să se roage cu consecvenţă şi cu 

insistenţă pentru lista lor de oameni pierduţi până când îi vor vedea venind la Cristos. 

 



Evelyn Christenson recomandă rugăciunea în trei ca fiind cea mai eficientă, totuşi cea mai 

simplă dintre metodele rugăciunii pre-evanghelizare. Aceasta implică trei creştini care sunt 

gata să se disciplineze ca să se roage în fiecare săptămână pentru nouă suflete pierdute. Ea 

descrie rezultatele extrem de roditoare ale acestui fel de rugăciune în două cruciade Billy 

Graham în Anglia: “Rugăciune în trei a produs cele mai mari rezultate pe care Billy Graham 

le-a avut până la cruciada din 1984 unde 90,000 de creştini s-au unit în grupuri de trei în 

rugăciune înainte de cruciadă. Fiecare din cei trei creştini au ales trei necreştini, şi apoi s-au 

întâlnit o dată pe săptămână timp de un an înainte de cruciada evanghelistică şi se rugau pe 

nume pentru cele nouă suflete ca să-L accepte pe Isus. Revista Decizia din ianuarie 1989, 

încurajând aceste grupuri de câte trei pentru rugăciune care să se înscrie pentru Misiunea II 

din Anglia a lui Billy Graham din 1989, au mărturisit că cei nouă pentru care s-au rugat l-au 

acceptat pe Isus înainte ca Billy Graham să-şi înceapă cruciada! Cu aproape 7000 de 

biserici fiecare având multe, multe grupuri de câte trei rugându-se pentru Misiunea lui Billy 

Graham din 1989, rezultatele au fost incredibile. Ce cale puternică de a purta luptă împotriva 

lui Satana pentru suflete într-o întreagă naţiune” (Christenson 110). 

 

Parteneri de rugăciune - este o altă strategie eficientă în rugăciunea pentru mântuirea 

sufletelor. Este mult mai uşor să ai doi adunaţi împreună, decât să ai un grup mai mare. O 

echipă soţ/soţie este nemaipomenită, pentru că ei de obicei sunt împreună în fiecare zi, plus 

că se pot ruga pentru rude, prieteni, vecini, etc. Dar şi oricare alte două persoane pot foarte 

bine să facă o echipă bună. Isus chiar garantează că rugăciunile lor vor primi răspuns (Matei 

18:19). 

 

Voi menţiona o ultimă strategie care funcţionează foarte bine şi pentru persoana care se roagă 

singură – o listă de rugăciune!! Eu, împreună cu alţii am folosit o listă de rugăciune mulţi 

ani, şi am văzut multe suflete care au venit la Cristos prin această metodă. Vă voi lăsa cu o 

povestire care pe mine m-a binecuvântat, sperând că şi pentru voi va fi o binecuvântare: 

 

“Acum câţiva ani în Springfield, Illinois, un om cucernic s-a întâlnit cu un grup de rugăciune 

şi le-a făcut următoarea sugestie: „Când ajungeţi acasă în această seară, scrieţi numele 

tuturor persoanelor din Springfield pe care aţi vrea să le vedeţi mântuite, şi apoi rugaţi-vă 

pentru ele pe nume, de trei ori pe zi, ca ei să fie mântuiţi. Apoi faceţi tot posibilul ca să-i 

faceţi pe aceşti oameni să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăinţă.‟ 

 

La vremea aceea locuia în Springfield o femeie invalidă, care fizic vorbind, era aproape fără 

nici un ajutor. Ea fusese ţintuită la pat şaptesprezece ani. Se rugase mult timp lui Dumnezeu, 

la general, ca multe suflete să fie mântuite. Când familia ei i-a spus de sugestia făcută la 

acea întâlnire de rugăciune, ea a spus: „Iată ceva ce eu pot face.‟ Ea putea să-şi folosească 

mâna dreaptă. Lângă patul ei era o masă de scris ajustabilă. Ea a cerut hârtie şi ceva de 

scris. A notat pe o hârtie numele a cincizeci şi şapte de cunoştinţe. Ea s-a rugat pentru 

fiecare dintre aceştia pe nume de trei ori pe zi. Le-a scris scrisori spunându-le de interesul pe 

care-l avea pentru ei. Ea a scris, de asemenea, unor prieteni creştini, în care ştia ea că 

oamenii aceştia aveau încredere, şi i-a îndemnat să le vorbească acestor oameni despre 



starea sufletelor lor şi să facă tot posibilul ca să-i convingă să se pocăiască şi să creadă. Ea 

avea o credinţă de neclintit în Dumnezeu. În dependeţa ei smerită, curată de Dumnezeu, ea a 

mijlocit astfel pentru cei nemântuiţi. În timp, fiecare din cele cincizeci şi şapte de persoane 

au mărturisit credinţa în Isus Cristos ca şi Mântuitorul lor” (McClure 124-25). 

 

Capitolul 6 

 

Mărturiile personale 

 

Am predat materialul acesta la Biserica Baptistă Crestview, Farmerville, Louisiana, în mai, 

2002. Pastorul, fratele Wayne Whiteside, mi-a scris o scrisoare spunând, “Am văzut întărituri 

care au fost dărâmate din vieţile oamenilor … Materialele pe care le-ai împărtăşit au început 

o revoluţie în vieţile celor care au început să pună în practică principiile lui Dumnezeu în 

rugăciunea pentru cei pierduţi.” 

 

Wayne are o povară pe inimă dată de Dumnezeu să se roage pentru prizonierii care-şi 

aşteaptă pedeapsa cu moartea şi petrece mult timp în închisori încercând să-i câştige la 

Cristos. El îşi continuă povestirea: “O victorie majoră are de a face cu un prizonier recent 

executat la închisoarea din Huntsville, Texas. El era un musulman foarte dedicat, moral 

vorbind, mult mai bun decât majoritatea creştinilor pe care-i cunosc. Lucrasem cu el timp de 

aproape doi ani, împărtăşind Evanghelia cu el, vreme în care biserica mea se ruga pentru el – 

dar se părea că în van. El îmi scria deseori, terminând scrisorile cu, „Alah să fie cu tine.‟ 

Niciodată nu m-am simţit mai fără nădejde şi fără ajutor ca în cazul acesta. 

 

Apoi, două luni înaintea execuţiei sale în septembrie 2002, am încurajat biserica noastră să se 

roage specific ca să lege omul cel tare al religiei false şi să mijlocească pentru sângele lui 

Cristos pentru el. Instantaneu s-a văzut o schimbare. El a început să recunoască că Isus era un 

învăţător bun şi acum scrisorile sale se terminau cu „Dumnezeu să fie cu tine.‟ 

 

El m-a invitat să fiu prezent la execuţia sa. Am călătorit la Huntsville ca să-l văd pentru 

ultima dată. Cât de mult s-a bucurat inima mea când el m-a întrebat, „Ce trebuie să fac ca să 

mă încred în Cristos pentru mântuire?‟ La 3:05 pm l-a rugat pe Domnul Isus să-l mântuiască. 

Cincizeci şi unu de ore şi doisprezece minute mai târziu el era mort. Doar cu două ore 

înaintea execuţiei sale el a făcut cu ochiul la mine şi a spus, „Te iubesc şi te aştept în rai.‟ Şi 

ultimile cuvinte pe care le-a rostit pe pământ au fost acestea: „Dumnezeu iartă. El este Cel 

mai mare!‟ El a murit cu aşa o privire fericită pe faţă că până şi gardianul a comentat despre 

aceasta. 

 

Orice am încercat să facem în eforturile noastre de a câştiga pe acest om la Cristos a fost 

absolut în van, până când nu ne-am angajat să scoatem afară cu forţa pe omul tare al falsei 

religii din viaţa sa şi să-l legăm prin sângele lui Cristos. Apoi am văzut imediat o ruptură care 

a continuat până în punctul în care acest om a devenit aşa de deschis la evanghelie încât m-a 

întrebat cum poate fi mântuit. El este în cer astăzi pentru că noi am învăţat cum să ne rugăm 



pentru cei pierduţi – mai ales în domeniul legării omului celui tare aşa cum a spus Isus în 

Marcu 3:27. 

Vă mulţumesc că aţi vorbit adevărul eliberator în adunarea noastră. Fie ca Domnul să vă dea 

mult succes în recolta din zilele de pe urmă!” 

 

Atunci când începem să ne rugăm pentru mântuirea cuiva, Dumnezeu pare să deseneze un 

cerc în jurul acelei persoane şi apoi intră în cerc cu el. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat cu 

Ricky Gresham atunci când soţia sa Helen şi pastorul ei Mickey Hundall au început să se 

roage pentru el. Iată varianta povestirii lui Ricky: “Era în timpul lunilor februarie şi martie 

din 1990 în care am avut cele mai nefericite zile şi nopţi din viaţa mea. Cu toate că nu am 

înţeles atunci, eram sub influenţa Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Nu ştiam ce mi se întâmplă 

dar ştiu că ori încotro mă duceam în acele luni auzeam sau vedeam ceva care avea de a face 

cu Dumnezeu. Era ca şi cum în fiecare zi când mă sculam, era şi Dumnezeu acolo cu mine. 

Oamenii pe care-i cunoscusem ani buni îmi spuneau acum despre Domnul. Pur şi simplu nu 

puteam să mă ascund nicăieri! 

 

Îmi amintesc de o zi în mod special, când prietenul meu cel mai bun şi cu mine eram în 

camionul lui şi un alt prieten ne-a oprit pe marginea drumului. Acest om a venit pe partea 

mea şi a început să vorbească cu prietenul meu despre Domnul, încurajându-l pe acesta să-L 

accepte ca Domn şi Mântuitor. Încă o dată a trebuit să ascult un alt cuvânt al lui Dumnezeu. 

Părea ca şi cum nu mă puteam ascunde nicăieri. Stăteam acolo în camion fără să spun un 

cuvânt. Pe de o parte vroiam să aud mai multe dar pe de altă parte vroiam ca prietenul meu să 

conducă mai departe. În cele din urmă, după ceea ce mi s-a părut ca fiind o oră (de fapt erau 

doar cinci minute), el a pornit camionul. 

 

Pe măsură ce zilele treceau, Dumnezeu se arăta oriunde, zi după zi – chiar şi la muncă. La 

vremea aceea aveam afacerea mea proprie un atelier de lăcătuşerie. Era un domn de culoare 

care venea şi vorbea cu mine din când în când. În timpul acesta când eu eram sub influenţa 

Duhului Sfânt, el a venit la mine pe la atelier. În mândria mea nu vroiam să întreb pe nimeni 

cunoscut despre Domnul. În final, mi-am făcut curaj să-l întreb pe el despre Domnul. Deşi eu 

nu eram gata pentru răspunsul lui – El era! 

 

El a spus, „Stai puţin‟ şi s-a dus la camionul lui de unde a luat o Biblie, ce părea veche de o 

sută de ani. El a început să întoarcă paginile Bibliei, citindu-mi multe versete. Nu înţelegeam 

ce-mi spunea, dar un lucru mi-a rămas în minte până în ziua de azi: „Trebuie să te naşti din 

nou!‟ El a repetat această afirmaţie mereu şi mereu – şi astfel mi-a rămas bine întipărită în 

minte! 

 

În tot acest timp, ceva mă atrăgea la cuvântul lui Dumnezeu. Eram prea mândru ca să cer o 

Biblie cuiva, aşa că am căutat cuvântul „Cristos‟ în enciclopedie, şi acolo era o imagine a lui 

Cristos atârnând pe cruce. Ceva continua să mă atragă la acea imagine a Domnului. În 

fiecare seară mă furişam uitându-mă la acea poză. 

 



În timpul următoarelor câteva săptămâni, am încercat să mă schimb. Ajunsesem la un punct 

din viaţa mea în care nu mă puteam opri din blestemat – fiecare al doilea cuvânt era un 

cuvânt urât. Vroiam cu disperare să mă opresc dar părea ca şi cum nu puteam controla lucrul 

acesta – ci el mă controla pe mine. 

 

În final, într-o zi la muncă, când eram singur, am vorbit Domnului, „Doamne, nu mai rezist, 

ajută-mă Dumnezeule. Nu înţeleg tot ce a făcut Isus pentru mine la cruce, dar doar arată-mi şi 

eu te voi urma.‟ Şi din acea zi, ceva în mine s-a schimbat. Nu numai că nu am mai înjurat, am 

pierdut chiar şi dorinţa – era ca şi cum limbajul acela nu fusese niciodată acolo. 

 

Trebuia să spun cuiva ce mi se întâmpla, aşa că l-am întrebat pe pastor dacă puteam spune 

ceva bisericii. Tot ceea ce ştiam să spun era că Dumnezeu mă adusese în locul în care să-L 

iubesc pe Domnul Isus şi să fiu gata să-L urmez pe El tot restul vieţii mele. 

 

Ceea ce nu ştiam era faptul că în timpul acelor luni soţia mea şi pastorul ei se rugau zilnic 

pentru mântuirea mea – ceea ce eu experimentam era Dumnezeu care dădea răspuns la acele 

rugăciuni. Acum ştiu că eram produsul rugăciunilor spuse cu credincioşie şi dacă v-aţi aflat 

vreodată în acea situaţie ştiţi la ce mă refer! Sunt acum pastor la o biserică, şi experimentez 

continuu mai mult şi mai mult din harul lui Dumnezeu.” 

 

Atunci când ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască pe cineva, trebuie să fim gata să facem 

orice pentru El ca să atragem acea persoană la El. Wesley Deuwel spune, “Multe răspunsuri 

la rugăciune necesită ca voia anumitor oameni să se supună planului lui Dumnezeu. 

Dumnezeu nu amestecă oamenii ca pe cărţile de joc. El convinge prin multe influenţe şi 

presiuni pe care le aduce asupra oamenilor” (Deuwel 262). Totuşi, presiunea poate deveni 

foarte intensă! Acesta a fost cazul cu Tony Fontenot: “M-am născut într-o familie creştină cu 

mulţi luptători ai rugăciunii, incluzând mama, bunicile, mătuşile şi unchii. Cu toate că ei se 

rugaseră pentru mine mulţi ani, eu continuam să fac lucrurile „aşa cum vroiam eu.‟ Dar atunci 

când Dumnezeu încearcă să ne atragă atenţia şi noi continuăm să facem ceva aşa cum vrem 

noi, El îngăduie ca anumite lucruri să ni se întâmple care pot fi foarte traumatizante. Şi pot să 

vă asigur că El ne va atrage atenţia!! 

 

Dumnezeu mi-a atras atenţia mie pe 22 mai 1982. Tocmai terminasem de împrăştiat 

îngrăşăminte chimice pe un câmp cu soia şi zburam înapoi spre baza noastră când avionul s-a 

prăbuşit într-o zonă izolată cu pomi şi a luat foc. Şi eu am luat foc!! După ce m-am rostogolit 

pe pământ ca să sting flăcările, m-am ridicat şi am văzut cămaşa mea care era complet arsă şi 

pielea pe braţe atârna de la degete în jos, semănând cu pânze de paianjen. Eram de asemenea 

orb la ochiul drept şi curgea un lichid din trupul meu – ştiam că eram într-o stare jalnică. 

 

Am început să ţip după ajutor dar nu era nimeni care să audă. Am alergat până când am 

devenit aşa de obosit că nu mai puteam merge. M-am culcat sub un copac şi atunci am 

început să mă rog. L-am rugat pe Dumnezeu să mă găsească cineva şi să nu mor. Deodată 

ceva s-a întâmplat; era ca şi cum Cineva s-a aplecat în jos şi m-a ridicat şi am simţit o energie 



prin trup. M-am apropiat de camion, ţipând după ajutor. Un om care lucra la un echipament s-

a uitat în sus, şi văzându-mă m-a dus fuga la spital. Am fost apoi transferat la Centrul pentru 

arşi John Sealy, din Galveston, Texas, în care am petrecut următoarele două luni la terapie 

intensivă. 

 

Prin această încercare teribilă în cele din urmă am început să mă gândesc la Dumnezeu. În 

noiembrie, 1982, Fratele Lee Thomas a predicat la o întâlnire de trezire spirituală la Biserica 

Baptistă Indian Village. În acest timp el mi-a împărtăşit Evanghelia şi m-am încrezut în 

Cristos să mă salveze. El mi-a spus, „Tony acest accident de avion poate că a fost cel mai 

măreţ lucru care ţi s-a întâmplat în viaţă pentru că prin el l-ai găsit pe Domnul.‟ Am fost de 

acord cu el!!” 

 

Oswald Chambers spune, “Când ne rugăm pentru alţii, Duhul lui Dumnezeu lucrează în 

domeniul subconştientului fiinţei lor despre care noi nu ştim, şi cel pentru care ne rugăm nu 

ştie nimic despre aceasta, dar după trecerea timpului viaţa conştientă a celui pentru care au 

fost aduse rugăciunile începe să arate semne de nelinişte şi disconfort … Este acel fel de 

mijlocire care face cel mai mare rău împărăţiei lui Satana. Aceste semne sunt aşa de 

neînsemnate, de plăpânde în fazele iniţiale, că dacă gândirea n-ar fi conectată la lumina 

Duhului Sfânt nu vom asculta niciodată.” (Chambers 102-03). Aceasta a fost situaţia cu Jacob 

Williams. Cu toate că el era sub puterea Duhului de ceva vreme, mântuirea lui a venit numai 

după ce familia şi prietenii lui au început să se roage. Iată povestea lui: “Eram un adolescent 

când familia mea s-a mutat la Biserica Baptistă Westwood. Apoi am avut convingerea 

Duhului imediat, dar mă luptam cu acel sentiment ori de câte ori mă duceam la biserică. După 

un timp sentimentul s-a diminuat şi eu nici măcar nu mai aveam dorinţa să merg la biserică. 

Mama mea mă împingea de la spate să merg la biserică aşa că nu prea mai stăteam acasă. 

Aveam de asemenea şi o relaţie foarte nepotrivită cu o fată şi lucrurile păreau să meragă din 

ce în ce mai rău. 

 

În acest moment, familia mea a început să se roage pentru mine. Era cam pe la Crăciun când 

ei au început să se roage cu seriozitate pentru mântuirea mea. Din moment ce veneam acasă 

târziu, seara, ca să-i evit pe cei din familie, câteodată tata era treaz ca să vorbească cu mine 

despre condiţia mea spirituală. Îi spuneam că am fost mântuit la treisprezece ani, dar amândoi 

ştiam că nu era adevărat. În această vreme eram convins de starea mea – gândul mântuirii era 

mereu în mintea mea, dar eu continuam să mă împotrivesc. În cele din urmă, spre sfârşitul lui 

februarie, nu am mai putut rezista – L-am rugat pe Domnul să mă mântuiască. Apoi, am aflat 

că mulţi oameni se rugaseră pentru mine în timpul acela, nu numai familia mea dar de 

asemenea mulţi oameni din biserică. Fratele meu mai tânăr, Josh, chiar i-a rugat pe cei de la 

grupul de tineret să se roage pentru mine. Sunt aşa de fericit că Dumnezeu a răspuns 

rugăciunilor lor!!” 

 

Rachele Barrentine era aşa de disperată când m-a rugat să mă rog pentru mântuirea soţului ei. 

Băutura, jocurile de noroc şi nopţile lui pierdute o răpuseseră cu totul pe ea – părea ca şi cum 

rugăciunile ei erau fără folos. Totuşi, diavolul vrea să ne simţim aşa ca să nu ne mai rugăm. 



Una dintre cele mai interesante lucrări ale Domnului este convingerea zdobitoare subită a 

unei persoane atunci când n-a fost nici un indiciu anterior în viaţa acesteia că Dumnezeu ar fi 

avut vreo influenţă. Aşa s-a întâmplat cu Jimbo Barrentine: “Cu toate că am crescut la 

Biserica Baptistă Westwood, eram aşa de plin de mine că Dumnezeu n-avea nici un loc în 

viaţa mea. Necazul părea să se ţină de mine. După căsătorie şi naşterea fiului meu, am revenit 

la biserică, dar tot ce făceam era mecanic. Eram aşa de absorbit de propria mea persoană că 

divorţul părea inevitabil, şi după ce mi-am pierdut familia, viaţa mea devenise iadul pe 

pământ. 

 

Mă gândeam că viaţa va fi mai bună după ce m-am căsătorit cu Rachele, dar era greşit – nu a 

devenit deloc mai bună. Şi ca să facă lucrurile şi mai rele, ea a fost mântuită! Apoi obiceiurile 

mele rele s-au intensificat pentru că stăteam noaptea mai tot timpul pe la baruri şi la sălile de 

jocuri de noroc ca să nu fiu în prezenţa ei care să mă aducă la Domnul. 

 

Marţi pe 13 martie 2001 fusesem toată noaptea la bar şi jucând la jocurile de noroc. Când am 

ajuns acasă miercuri dimineaţa, ştiam că trebuie să-L am pe Dumnezeu în viaţa mea; pur şi 

simplu nu mai puteam continua aşa. M-am dus la biserică ca să vorbesc cu fratele Lee despre 

mântuire, dar el nu era în oraş. Aşa că m-am dus cu maşina la casa unchiului Bob, ştiind că el 

mă putea ajuta pentru că era predicator şi ştiam că el şi mătuşa Faye se rugaseră pentru mine 

mulţi ani. 

 

Mătuşa Faye (sora mamei) chiar mi-a spus că dacă aş fi fost soţul ei, ar fi renunţat de mult să 

se mai roage pentru mine. Sunt aşa de fericit că Rachele n-a făcut-o, căci miercuri dimineaţă 

m-am încrezut cu sinceritate în Cristos ca să mă mântuiască şi El într-un mod minunat mi-a 

schimbat viaţa.” 

 

Lacrimile au fost numite “rugăciuni lichide.” Poate că ele sunt cele mai puternice rugăciuni 

dintre toate!! Am descoperit cât sunt de puternice în timp ce oficiam o slujbă de 

înmormântare în Moss Bluff, Louisiana, pentru o doamnă dragă pe care o păstorisem ceva 

timp mai înainte în Orange, Texas. La această înmormântare, un bărbat a venit la mine, şi a 

întins mâna ca să mi-o dea, spunând, “Nu mă cunoşti nu-i aşa?” Am spus, “Nu domnule, nu 

cred că vă cunosc.” El a spus, “Locuiesc în Buna, Texas, şi am citit în ziar că Lee Thomas 

oficia serviciul de înmormântare. Am venit să văd dacă sunteţi Lee Thomas de care ştiam 

eu.” El mi-a spus următoarea povestire: “Mă numesc James Lynch. Am crescut într-o familie 

creştină, dar când trăiam în Orange, Texas, eram un alcoolic cronic, de-abia putând să-mi 

păstrez o slujbă. Într-o zi când stăteam în sufragerie eram ameţit de băutură şi confuz în ce 

privea viaţa mea, când dumneavoastră aţi bătut la uşă. 

 

V-am invitat înăuntru şi imediat ce aţi intrat am văzut lacrimi în ochii dumneavoastră. Mi-aţi 

spus că Isus mă iubea şi că dorea să mă mântuiască, dar alcoolul mă ţinea aşa de puternic că 

am refuzat oferta de mântuire a lui Dumnezeu. 

 



Aţi îngenunchiat lângă scaunul meu şi cu lacrimi şiroindu-vă pe faţă, m-aţi implorat să mă 

încred în Cristos ca să mă salveze. Inima mea era aşa de emoţionată şi vroiam să fac lucrul 

acesta, dar nu puteam – alcoolul mă controla. 

Timp de trei ani acele lacrimi m-au urmărit. Nu a trecut nici o zi fără să vă văd pe genunchi, 

implorându-mă cu lacrimi în ochi să mă pocăiesc şi să mă încred în Cristos. După ce m-am 

împotrivit lui Dumnezeu acei trei ani, m-am pocăit şi Dumnezeu în mod glorios m-a mântuit 

şi m-a chemat la slujba predicării. Sunt ani buni de când predic. Cred că dacă nu veneaţi 

acasă la mine în ziua aceea, eu şi astăzi aş fi fost pierdut şi fără Dumnezeu şi poate deja mort 

în iad.” 

 

I-au trebuit şaizeci de ani lui George Muller să se roage ca prietenul lui să se pocăiască. Au 

fost necesari trei ani ca lacrimile să-L aducă pe James Lynch la Cristos. Şi, Jabez Carey a 

venit la Cristos, chiar în ceasul în care două mii de creştini se rugau pentru el, dovedind că 

cea mai eficientă cale de rugăciune pentru cei pierduţi este prin unitate! 

 

Aceasta a fost cheia pentru mântuirea lui Mike Dole. Iată povestea lui: “Am crescut în 

Biserica Baptistă New Hope, dar nu m-am încrezut în Domnul niciodată ca să mă mântuiască. 

Ca şi adolescent îi vedeam pe colegii de şcoală cum mergeau la biserică, dar eu nu făceam 

lucrul acesta. I-am văzut pe sora şi fratele meu mergând la biserică, dar eu n-am făcut-o. 

Credeam în teoria vieţii veşnice şi ştiam că a te încrede în Isus era lucrul care trebuia făcut, 

dar eu nu l-am făcut pur şi simplu. 

 

Cu toate că mama mea se ruga în continuu pentru mine, nimic nu se întâmpla cu adevărat 

până în seara în care pastorul a cerut adunării să scrie pe o bucăţică de hârtie numele 

persoanei pentru care vor să se roage ca să fie mântuită. Mai târziu el mi-a spus că a adunat 

optsprezece hârtii care aveau numele meu pe ele. La puţin timp după aceea ei au început să se 

roage pentru mine, eu am început să mă simt gol şi lipsit de orice în interior şi acest sentiment 

s-a intensificat până când am început să citesc Biblia şi să-L rog pe Domnul să-mi arate ce să 

fac. 

 

Mergeam deja la biserică duminica dimineaţa şi pe 1 martie 1998, două săptămâni după ce 

aceşti optsprezece oameni au început să se roage pentru mine, Domnul m-a îndemnat să 

păşesc în faţă şi să fac primul pas că El urma să facă restul. Acesta a fost începutul vieţii mele 

cu Domnul. Cu toate că am irosit primii treizeci şi nouă de ani ai vieţii mele împotrivindu-mă 

Domnului, acum ştiu că datoria noastră ca şi creştini este să folosim toate resursele noastre ca 

să ajutăm la răspândirea cuvântului Său. Şi aceasta intenţionez să fac ori de câte ori El îmi dă 

ocazia!” 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 7 

 

Luarea unei decizii 

 

Această carte nu a fost scrisă ca să stea într-un raft oarecare, ci mai degrabă să pătrundă în 

inimile voastre cu acest adevăr tulburător: destinul veşnic al unei persoane este în mâinile 

voastre – cineva va muri, şi va merge în iad dacă nu vă rugaţi!! Andrew Murray susţine că 

mijlocirea este indispensabilă, chiar elementul esenţial în convertirea sufletelor: “Este o lume 

care piere, pentru care mijlocirea este singura nădejde. Cât de multă dragoste şi muncă este 

în van, pentru că avem aşa de puţină mijlocire … Sufletele, fiecare valorând mai mult decât 

lumea întreagă, nu valorează mai puţin decât preţul plătit pentru ele în sângele lui Cristos, şi 

aflându-se în puterea care poate fi câştigată prin mijlocire” (Murray 112). 

 

Rugăciunea mea este ca această carte să fie prietenul vostru pe măsură ce primiţi adevărurile 

sale, devenind acel mijlocitor puternic pentru sufletele pierdute pe care Dumnezeu le doreşte 

cu ardoare şi pentru care are nevoie de tine. Citind această poezie a Sandrei Goodwin, sper ca 

inima voastră să fie mişcată şi voi să spuneţi, “Da, Doamne, voi face slujba aceasta.” 

 

Călătorind în genunchi 

 

Aseară am început o călătorie 

Spre un ţinut dincolo de mare. 

Nu m-am dus cu vaporul sau cu avionul –  

Am călătorit în genunchi. 

 

Am văzut aşa de mulţi oameni acolo 

Robiţi de păcate, 

Şi Isus mi-a spus că ar trebui să merg, 

Ca să câştig suflete. 

 

Dar eu am spus, “Isus, nu pot merge 

În ţinuturi dincolo de mare.” 

El a răspuns repede, “Ba da, poţi –  

Călătorind în genunchi.” 

 

El a spus, “Tu roagă-te, eu voi împlini nevoia. 

Tu cheamă, şi eu voi auzi. 

Depinde de tine să te preocupi  

De suflete pierdute aici şi departe.” 

 

Şi aşa am făcut, am îngenunchiat în rugăciune, 

Am renunţat la câteva ore de plăceri, 

Şi cu Mântuitorul lângă mine 



Am călătorit pe genunchi. 

 

Pe măsură ce m-am rugat, am văzut suflete salvate 

Şi oameni bolnavi vindecaţi. 

Am văzut tăria lucrătorilor lui Dumnezeu reînnoită 

În timp ce lucrau în via Lui. 

 

Am spus, “Da, Doamne, voi face slujba aceasta. 

Vreau să fac plăcere inimii tale. 

Voi asculta chemarea Ta şi repede voi pleca 

Călătorind pe genunchi.” 

(Lundstrom 207-08). 

 

Dorinţa inimii mele pe care o am de la Dumnezeu este să văd înmulţindu-se numărul 

oamenilor lui Dumnezeu care se roagă pentru sufletele pierdute. Şi aş fi binecuvântat peste 

măsură dacă mi-aţi face cunoscut că vreţi să vă alăturaţi celei mai slăvite, puternice şi 

eficiente dintre toate lucrările – rugăciunea pentru suflete!! 

 

De asemenea, dacă este o anumită persoană pe care cu disperare vreţi să o vedeţi mântuită, 

trimiteţi-mi numele ei/lui şi legătura care este între voi, împreună cu oricare altă informaţie 

care să mă ajute să înţeleg situaţia şi mă voi ruga împreună cu voi pentru acea persoană după 

promisiunile Domnului în Matei 18:19. Dar, vă cer să faceţi aceasta doar dacă sunteţi 

îndeajuns de disperaţi ca să vă rugaţi după principiile pe care le-am arătat în această carte. De 

asemenea o să vă cer să mă informaţi cu modul în care Dumnezeu lucrează în această situaţie, 

mai ales atunci când vine mântuirea! 

 

Lee. E. Thomas      Email: UserLEE484@aol.com 

2314 Foster Lane      Tel: 337-433-8677 Birou 

Westlake, LA 70669            337-433-2663 Acasă 

 

Lista mea de rugăciune 

 

(1 Samuel 12:23) “Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului,  

încetând să mă rog pentru voi!  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  



9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

 


