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Rugăciune: 15 martie 2020 (Leac pentru frică)
Text: Matei 24: 6, 7, 8

IDEI DIN TEXT (cu scop ajutător; cine ține rugăciunea este dator să studieze textul și să aibă propriile idei)
➢ Premise:
1) Deuteronom 28: 58 - 61: „Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia,
scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi înfricoșat, adică de
Domnul Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine și sămânța ta, cu răni
mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de
care tremurai şi ele se vor lipi de tine. Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi
nimicit, toate felurile de boli și de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia” – cine
fuge de frica de Domnul va fi ajuns din urmă de frica de boli.
2) În Matei 24 și în Luca 13 este redat răspunsul Domnului Isus la întrebarea ucenicilor – Care
va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia? În complexitatea răspunsului sunt
menționate lucrurile care „trebuie să se întâmple”, dintre care o bună parte care „nu sunt
decât începutul durerilor”. Se pare că aceste lucruri vor veni oricum pe pământ (războaie,
vești de războaie, cutremure, foamete și ciume) aduc cu ele un pericol: frica: „vedeți să nu vă
înspăimântați”.
➢ Idei explicative pentru rugăciune:
1. Faptul că Domnului Isus le spune ucenicilor ce urmează să se întâmple demonstrează că El
cunoaște viitorul și că suntem în vederea Lui în tot timpul.
2. Înspăimântarea este problema pe care vrea s-o evidențieze Domnul, nu lucrurile care se vor
întâmpla oricum. Foametea va veni. Ciuma va veni. Cutremurul va veni. Războiul va veni.
Domnul le atrage atenția ucenicilor că este important ca atunci când acestea care trebuie să
se întâmple vor veni, să nu cadă în prăpastia fricii, să nu se înspăimânte.
3. Altfel spus, când lucrurile care trebuie să vină vor veni, teama (ca reacție la ele) poate să vină
și ea sau poate să nu vină. Încrederea în Dumnezeu este ceea ce ne dă nouă liniște prin orice
vom trece, nu lucrurile prin care trecem.
4. Lucrurile care vin nu sunt alegerea noastră. Cum ne raportăm la ele este alegerea noastră.
5. Credința noastră în Dumnezeu nu constă în a crede că lucrurile care trebuie să se întâmple
nu se vor întâmpla, ci în a crede că Dumnezeu este suveran și în controlul tuturor lucrurilor
chiar în timp ce lucrurile care trebuie să se întâmple se întâmplă.
6. Înțelepciunea creștinului care trece prin vremuri de epidemie este în a se purta sănătos în
mijlocul bolii. Pentru că un creștin bolnav care este și înspăimântat arată că nu are nicio
nădejde, pe când un creștin bolnav care este plin de pace arată că boala nu-i poate răpi
cerul. Credința lui este neclintită prin aceea că nu e temător. Înțelepciunea aceasta
dovedește multe.

Motive de rugăciune din text:
-

Să-I mulțumim că nu ne uită, nu ne scapă din vedere, nu ne părăsește.
Să ne rugăm pentru vigilență spirituală, să ne putem păstra încrederea în El indiferent de
ceea ce va veni peste noi.
Să ne rugăm pentru pace în mijlocul furtunilor. O epidemie este o astfel de furtună.
Să ne rugăm pentru înțelepciune în timpul încercărilor.
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Ne rugăm pentru înțelepciune. Sănătatea minții și a inimii pe timp de boală este de mare
preț.
Ne rugăm pentru a putea să fim mărturie pentru oamenii din jurul nostru.
Ne rugăm să fim de ajutor pentru semenii noștri.
Ne rugăm pentru putere spirituală, să se mire oamenii de pacea noastră și de bucuria
noastră prin aceste încercări, când suntem gata să ajutăm semenii și să le spunem
despre iubirea Domnului Isus pentru noi oamenii.

Motive de rugăciune – cazuri concrete:
-

Pentru primarul orașului Hațeg, care este în autoizolare la domiciliu după ce a intrat în
contact cu o persoană care are noul coronavirus; ne rugăm pentru întreaga sa familie;
Pentru frații noștri din biserici care sunt în carantină sau în izolare;
Pentru țară, pentru biserică și pentru oraș.

