SECȚIUNEA 1

CONECTAREA LA
SURSA DE PUTERE

D

uhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă sursa puterii
noastre. Ne întărim în credință atunci când mărturisim Cuvântul lui
Dumnezeu. Dobândim o mai mare încredere atunci când înțelegem
Cuvântul și umblăm în revelație. Rugăciunea ne conectează la sursa de putere.
Rugăciunea ne conectează cu Dumnezeu și permite ca puterea Sa să curgă în
noi în orice situație.
Mântuirea este baza luptei spirituale. Nașterea din nou este absolut
necesară. Credinciosul are nevoie, de asemenea, de umplerea cu Duhul Sfânt.
Sunteți născuți din nou? Știți, fără urmă de îndoială, că sunteți mântuiți?
Credincioșii trebuie să trăiască vieți neprihănite care sunt sub conducerea
Duhului Sfânt. Nouă ni s-a poruncit să umblăm în Duhul. Aceasta ne asigură
victoria continuă și izbăvirea celorlalți. Putem să biruim neascultarea atunci
când noi suntem ascultători. Isus a scos afară demoni prin puterea Duhului
Sfânt (Matei 12:28). Duhul Sfânt a fost sursa puterii și a înțelepciunii Sale.
Această secțiune de rugăciuni care ne învață cum să ne conectăm la sursa
de putere – Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu – nu este
pentru oamenii religioși. Acestea nu sunt rugăciuni religioase care au efect atunci
când cineva le recită. Aceste rugăciuni sunt pentru credincioșii născuți din nou
care doresc să vadă creșterea Împărăției lui Dumnezeu.
Ni se spune să fim tari în Domnul și în puterea tăriei Lui (Efeseni 6:10).
Noi umblăm și ne luptăm în tăria Lui. Pentru asta este nevoie de smerenie și o
dependență totală de Dumnezeu. Noi nu ne bizuim pe propriile puteri. Nu putem
permite mândriei să deschidă ușa pentru distrugere.
Domnul este un războinic (Exod 15:3). El va purta luptele noastre.
Depindem de puterea și îndrumarea Lui. Depindem de Duhul și de Cuvântul
Său. Nu pot accentua suficient de mult nevoia de smerenie. Dumnezeu dă har
celor smeriți.
Domnul este tăria vieții mele. Asta îmi dă capacitatea să biruiesc toate
temerile. Îmi voi pune încrederea în el. Aceasta a fost cheia victoriilor lui
David. David a fost un rege care a știut cum să depindă de Domnul. David a
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câștigat multe lupte și și-a biruit toți vrăjmașii.
Domnul l-a învățat pe David cum să se lupte. Trebuie să depindeți de
El. Rugăciunile și strategiile din această carte au fost învățate în urma anilor de
lupte și de încredere în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a învățat cum să ne luptăm
folosind Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne-a deschis ochii spre mari adevăruri, și
încă mai învățăm.
Dumnezeu a fost sursa puterii lui David. El a mărturisit că Domnul
este tăria lui. David a fost un om al rugăciunii și al închinării. El s-a bucurat
de prezența Domnului. Prezența Domnului a fost sursa bucuriei și a tăriei
lui David. Cântecele lui erau arme profetice puternice împotriva vrăjmașului.
Nimic nu poate înlocui o viață de laudă și de închinare. Fiecare credincios
trebuie să aparțină unei biserici care este puternică în laudă și în închinare.
Există mulți războinici măreți care sunt pregătiți în școala Duhului
Sfânt. Aceștia sunt oameni smeriți care au trebuit să depindă de Dumnezeu
ca să aibă izbăvire. Ei au trebuit să se conecteze cu Domnul, care este cel mai
grozav războinic. Ei au învățat prin experiență, și uneori prin eșec. La fel ca
acești măreți războinici ai lui Dumnezeu, dacă strigăm la Domnul, El ne va
arăta lucruri mărețe și extraordinare.
Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului. Sabia este folosită în
război. Domnul vă va învăța cum să folosiți această sabie. O veți folosi
împotriva dușmanilor spirituali ai sufletelor voastre. Veți vedea mari victorii
pe măsură ce o veți folosi corect. Majoritatea rugăciunilor din această carte
au o referință biblică. Vă încurajez să citiți versetele și să meditați asupra lor.
Cuvântul lui Dumnezeu este sursa înțelepciunii. Noi acționăm în înțelepciunea
lui Dumnezeu ca să înfrângem puterile iadului.
Mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu este o parte importantă din
viața spirituală a fiecărui credincios. Creștinismul este numit marea mărturisire.
Mântuirea vine în urma mărturisirii cu gura. Gura este în conecție cu inima.
Cuvântul lui Dumnezeu eliberat de gura voastră va fi plantat în inima voastră.
Credința este eliberară prin intermediul gurii. Gura poate scoate afară doar ce
este în inimă. Credința din inimă, care este eliberată prin intermediul gurii,
poate mișca munții.
Dumnezeu este sursa tuturor victoriilor și izbăvirilor noastre. El este
sursa înțelepciunii și a strategiilor noastre. Datorită Cuvântului lui Dumnezeu,
noi înțelegem lupta spirituală în care suntem implicați. Lupta spirituală își are
originea în ceruri. Noi legăm ceea ce este deja legat în ceruri. Noi dezlegăm
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ceea ce este deja dezlegat în ceruri.
Dumnezeu ne-a scos în evidență multe versete de-a lungul anilor în
care am fost implicați în eliberare și în lupta spirituală. Aceste versete au avut
o valoare inestimabilă în ajutorarea noastră pentru a experimenta izbăvirea.
Cuvântul lui Dumnezeu este o comoară de înțelepciune și cunoștință. El
conține un belșug de revelații pentru fiecare credincios. Fiecare credincios
care dorește să se bucure de libertate și biruință trebuie să studieze Cuvântul
lui Dumnezeu și să ceară revelații.
	Una dintre grupele mele preferate de rugăciuni din această secțiune
este aceea numită „Rugăciuni pentru revelații”. Când am început să mă rog
acele rugăciuni, rezultatele au fost dramatice. Am început să văd adevăruri în
Cuvântul lui Dumnezeu pe care nu le mai văzusem niciodată. Revelația este
cheia autorității. Petru a primit cheile împărăției după ce a primit revelația că
Isus era Hristos (Matei 16:16).
Dumnezeu a promis să ne umple de bucurie în casa de rugăciune (Isaia
56:7). Casa lui Dumnezeu se numește o casă de rugăciune pentru toate națiunile.
Eu cred că nu trebuie doar să ne rugăm, ci și să ne bucurăm de rugăciune.
Bucuria Domnului este tăria noastră. Rugăciunea ar trebui să aducă o mulțime
de miracole și recompense. Aceia care se bucură de rezultatele rugăciunii se
vor bucura de o viață palpitantă.
MĂRTURISIRI

.

Orice armă făurită împotriva mea va fi fără putere; și pe orice limbă care se
va ridica la judecată împotriva mea o vei osândi. (Isaia 54:17)
Voi fi întărit prin neprihănire, și neliniștea nu se va apropia de mine.
(Isaia 54:14)
Căci armele cu care mă lupt nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice,
întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. (2 Corinteni 10:4)
Iau scutul credinței, cu care pot stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.
(Efeseni 6:16)
Iau coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
(Efeseni 6:17)
Sunt răscumpărat de sub blestemul Legii. Sunt răscumpărat din sărăcie. Sunt
răscumpărat din boală. Sunt răscumpărat din moartea spirituală. (Galateni 3:3)
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Birui tot, pentru că Cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în
lume. (1 Ioan 4:4)
Stau gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcat cu platoşa
neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Iau scutul
credinţei. Iau şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu. (Efeseni 6:14-17)
Sunt izbăvit de sub puterea întunericului şi strămutat în Împărăţia Fiului
dragostei Lui (Coloseni 1:13)
Calc peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic
nu mă va putea vătăma. (Luca 10:19)
Nu am un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)
Sunt binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile
cereşti, în Hristos. (Efeseni 1:3)
Prin rănile Lui sunt tămăduit. (Isaia 53:5)
Mâna mea apucă de ceafă pe vrăjmaşii mei. (Geneza 49:8)
Îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el. Da,
fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele. (Psalmul 23:5-6)
Sunt uns să predic, să învăț, să vindec și să scot afară demonii.
Primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, și domnesc în viaţă
prin acel Unul singur, care este Isus Hristos! (Romani 5:17)
Eu am viaţă, şi o am din belşug. (Ioan 10:10)
Umblu în lumină, după cum El însuşi este în lumină, şi sângele lui Isus
Hristos, Fiul Lui, mă curăţă de orice păcat. (1 Ioan 1:7)
Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. (2 Corinteni 5:21)
Eu sunt cap, nu coadă. (Deuteronom 28:13)
Voi declara un lucru, și acesta va lua ființă în viața mea. (Iov 22:28)
Sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Luca 2:52)
Am în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea mea dăinuie în veci. (Psalmul 112:3)
Voi fi săturat cu viaţă lungă şi voi vedea mântuirea Lui. (Psalmul 91:16)
Stau sub ocrotirea Celui Preaînalt şi mă odihnesc la umbra Celui atotputernic
(Psalmul 91:1)
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Nicio nenorocire nu mă va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul
meu. (Psalmul 91:10)
Fiii mei sunt ucenici ai Domnului, şi mare este propăşirea fiilor mei.
(Isaia 54:13)
Sunt întărit în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. (Efeseni 3:16)
Am rădăcina şi temelia pusă în dragoste, (Efeseni 3:17)
Binecuvântez pe cei ce mă blestemă și biruiesc răul prin bine. (Matei 5:44)
RUGĂCIUNI PENTRU BINECUVÂNTARE ȘI FAVOARE

Doamne, binecuvântează-mă şi păzește-mă! Fă ca să lumineze faţa Ta peste
mine şi îndură-te de mine! Doamne, înalţă-Ţi faţa peste mine şi dă-mi pacea!
(Numeri 6:24-26)
Poartă-te cu mine cum Te-ai purtat cu Efraim şi cu Manase! (Geneza 48:20)
Fă-mă sătul de bunăvoinţă şi copleşit cu binecuvântările Tale.
(Deuteronom 33:23)
Doamne, poruncește binecuvântarea Ta peste viața mea.
Dă-mi descoperiri și binecuvântează-mă. (Matei 16:17)
Sunt sămânța lui Avraam, prin Isus Hristos, și primesc binecuvântarea lui
Avraam. Doamne, în binecuvântare, binecuvântează-mă, și în înmulțire,
înmulțește-mă ca stelele cerului și ca nisipul plajei.
Lasă ca ploile de binecuvântare să vină peste viața mea. (Ezechiel 34:26)
Prefă fiecare blestem trimis împotriva mea în binecuvântare. (Neemia 13:2)
Lasă ca binecuvântarea ta să mă îmbogăţească. (Proverbe 10:22)
Lasă ca toate neamurile să mă numească fericit. (Maleahi 3:12)
Lasă ca toate generațiile să mă numească fericit. (Luca 1:48)
Eu sunt fiul Celui binecuvântat. (Marcu 14:61)
Eu locuiesc în Împărăţia Celui binecuvântat. (Marcu 11:10)
Fărădelegile îmi sunt iertate şi sunt binecuvântat. (Romani 4:7)
Doamne, Tu zilnic îmi porţi povara. (Psalmul 68:19)
Eu sunt ales de Dumnezeu și sunt binecuvântat.. (Psalmul 65:4)
Urmaşii mei sunt binecuvântaţi. (Psalmul 37:26)
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Permite-mi să stăpânesc ţara. (Psalmul 37:22)
Fac parte dintr-o națiune sfântă și sunt binecuvântat. (Psalmul 33:12)
Doamne, binecuvântează-mi cei din urmă ani ai mei cu mai multe
binecuvântări decât am primit în cei dintâi. (Iov 42:12)
Doamne, lasă ca prezența Ta să-mi binecuvânteze viața. (2 Samuel 6:11)
Beau din paharul binecuvântat. (1 Corinteni 10:16)
Doamne, binecuvântează-mă, fă să lumineze faţa Ta peste mine, ca să se
cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta! Lasă
ca pământul meu să îşi dea roadele şi toate marginile pământului să se teamă
de Tine. (Psalmul 67)
Știu că mă iubeşti fiindcă nu mă biruie vrăjmaşul meu. (Psalmul 41:11)
Fii binevoitor cu ţara Ta, Doamne! (Psalmul 85:1)
Doamne, dă-mi bunăvoinţa Ta şi viaţa. (Iov 10:12)
Doamne, prin bunăvoinţa Ta fă ca munții mei să fie tari. (Psalmul 30:7)
Doamne, am căpătat bunăvoinţa Ta. (Psalmul 45:12)
Doamne, fă ca bunăvoinţa Ta să îmi ridice puterea. (Psalmul 89:17)
Doamne, aceasta este vremea hotărâtă pentru mine pentru favoare.
(Psalmul 102:13)
Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău!
Adu-Ţi aminte de mine şi dă-i ajutorul Tău. (Psalmul 106:4)
Te rog din toată inima mea: ai milă de mine, după făgăduinţa Ta!
(Psalmul 119:58)
Lasă ca favoarea Ta să fie peste viața mea ca o ploaie de primăvară.
(Proverbe 16:15)
Lasă ca frumusețea Ta să fie peste viața mea și să am parte de mult har.
(Geneza 29:17)
Mi s-a făcut parte de mare har. (Luca 1:28)
Doamne, fă-mă să primesc o favoare extraordinară.

