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S P I RI TUAL BREAKTH ROU GH
with Charles Karanja

CUCERIRE SPIRITUALĂ
O nouă zi
Bine ați venit la o nouă zi. Isaia 43:19. Nu permite ca circumstanțele cu care te confrunți să
fie norii care să acopere soarele în noua zi pe care Dumnezeu ne-a daruit-o. Dumnezeu face
ceva nou. Depinde de noi să-l percepem.
Astăzi, în această prezentare, as vrea să îți trezesc foamea și dorința pentru o nouă cucerire
spirituală într-o nouă zi.
Ce vreau să spun prin „cucerire spirituală”? Exemplu: Frații Wright ca un exemplu care au
adus o nouă zi- Roger Bannister și bariera de 4 minute.
Ce este cucerirea spirituală? Este atunci când într-o atmosfera spirituală, ceva începe să se
schimbe.
Mâna Domnului a fost asupra lor Fapte11:21 NTRL. Asta da declarație. Ea subliniază că
Dumnezeu a fost cu ei in timp ce proclamau Numele lui Isus.
Mâna Domnului era cu ei și astfel un număr mare de oameni au crezut, s-au întors la Domnul.
Fapte11:21 NTRL
Aceasta este o oră pentru o noua cucerire spirituala.
Avem nevoie de mâna lui Dumnezeu pentru a vedea cuceriri spirituale în viața noastră, la
locul de muncă, acasă, la universitate, la colegiu, în biserică, și pe străzile din țara noastră.
În următoarele 7 zile în sezonul de rugăciune credem că mâna lui Dumnezeu va veni peste
tine, familia ta, biserica ta, cariera ta, afacerea ta, comunitatea ta!
David îl cheamă pe Dumnezeu „Dumnezeul cuceririlor spirituale” atunci când Dumnezeu îi
ajută să-și învingă dușmanii care vin să se lupte cu el.
În mijlocul rugăciunii, Dumnezeu a devenit răspunsul său.
Cred că suntem pe cale să-L numim pe Dumnezeu, Dumnezeul cuceririlor noastre spirituale.
Indiferent de circumstanțe, știu că acum e ora unei noi cuceriri pentru mine personal.
1.

De ce avem nevoie pentru a experimenta cucerirea spirituală?

Daca ne uităm la ucenicii care au intrat în Antiohia, există lucruri pe care le putem învăța, ceea
ce avem nevoie pentru descoperirea noastră spirituală.
Mâna lui Dumnezeu asupra noastră
Nu ni se dau numele oamenilor care au intrat în Antiohia (Faptele Apostolilor 11:20 NTRL), dar
știm că mâna Domnului a fost cu ei.

Și mâna Domnului era cu ei...
Fapte11:21 NTRL
... și un număr mare a crezut și s-a întors la Domnul.
Legea 11:21 NTRL
Pentru că mâna lui Dumnezeu este peste noi, vom cuceri.
Care este mâna lui Dumnezeu?
Vechiul Testament arata practic puterea lui Dumnezeu. Jabez, adică „durere”, s-a rugat ca
mâna lui Dumnezeu să fie cu el. 1 Cronici 4:10 NTRL. Nu doar binecuvântarea și influența le
dorim, ci ungerea și prezența lui Dumnezeu.
Lasă-Ti mâna să fie asupra mea și să existe in fiecare arie a vieții mele dovada prezenței Tale
(în afacerea mea, în familia mea...)
Dacă Dumnezeu poate face acest lucru în Antiohia, El o poate face oriunde!
Mâna Lui vine peste tine mai mult ca oricând. Puterea lui Dumnezeu este cu noi.
Avem nevoie de mâna lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre pentru a vedea o
“cucerire” în viața noastră, in familii, la locul de muncă, in întreprinderi și biserica.
Rezultatele de succes pe care le-a avut biserica timpurie au fost datorita faptului că mâna
lui Dumnezeu a fost cu ei. Marcu subliniază că, în timp ce predica, Isus lucreaza prin ei și
cuvântul Său primeste viata prin semne și minuni Marcu 16: 20 NTRL.
Psalmistul a declarat despre copiii lui Israel ca acestia nu posedă moștenirea prin propria lor
putere. Pentru ca ei sa intre in stăpânirea moștenirii a fost nevoie de mâna lui Dumnezeu și de
indurarea Sa. Ps. 44:3 NTRL
O traducere spune că prezența lui Dumnezeu și puterea Sa au fost evidente. Mă rog ca si noi
să tânjim dupa prezența și puterea Sa, ca acestea să se manifeste în această nouă zi.
-

Să fim plini de Duhul Domnului)

Barnaba este văzut în prima parte a Cărții Faptelor Apostolilor ca fiind cel care l-a adus pe
Saul după convertirea sa la biserica din Ierusalim. El este trimis acum să încurajeze biserica
din Antiohia.
Această nouă zi ne va cere să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. In acest sezon trebuie sa
fim plini pana la refuz cu Duhul Lui. Precum o mașină care merge la Peco pentru a-și umple
rezervorul, așa imi doresc sa mergem si noi in săptămâna care ne sta in fata in Prezența
lui Dumnezeu pentru a ne umple rezervorul cu puterea Duhului Sfant. Foloseste această
săptămână pentru a face “revizia tehnica” a umblării tale cu Dumnezeu. Primiți ulei proaspăt
pentru ca motorul să funcționeze în mod corespunzător, verificați anvelopele pentru a vă
asigura că presiunea este corectă și că acestea nu sunt uzate. Schimba filtrele pentru a te
asigura că atmosfera din motorul vieții tale nu este înfundată.
Sa se spună despre noi:
Era un om credincios. Credința Lui a fost în Dumnezeu știind că alaturi de Dumnezeu nimic nu
este imposibil.
Îndoiala și necredința nu au fost o opțiune pentru acest om al credinței. Această nouă zi ne
va cere să fim un popor al credinței. Nu da loc îndoielii sau necredinței. În aceste 7 zile de

rugăciune faceți declarații ale Cuvântului lui Dumnezeu si confesiuni. Rostiți cu îndrăzneală.
Vorbiți fiecărui munte din viața voastră și priviți cum credința creste în interior.
Cucerirea spirituala înseamnă multe suflete primite in Împărăția lui Dumnezeu. Da, acum e
momentul sa strigam pentru ca vrem sa vedem mulți oameni care iau cu navala Împărăția.
Barnaba era un om credincios.
Folosește următoarele zile ca să-ți lași credința să prindă viață.
2.

Cum ne poziționăm pentru cuceriri spirituale?

-

Creează o atmosferă de închinare

Un loc in care sa îți poți manifesta intenția de a-L crede pe Dumnezeu ca niciodată înainte.
Ucenicii L-au slujit pe Dumnezeu nu în mormăieli sau plângeri din cauza durerilor vieții, ci în
închinare. Dumnezeu este înscăunat în laudele noastre. El dorește și caută un popor care
Îl venerează în spirit și adevăr. Ioan 4:24. Ridica un altar de închinare înaintea Domnului
în următoarele 7 zile. Venerează-L pentru cine este. Preaslăviți-L pentru ceea ce a făcut.
Preaslăviți-L pentru promisiunile Sale.
Creați o cultură a rugăciunii și postului
Roagă-te mai mult ca niciodată.
Isus s-a rugat înainte de a se îmbarca în slujirea Sa. Rugăciunea va asigura uși noi în această
nouă zi.
“Pentru a pune națiunile pe picioarele lor trebuie mai întâi să ne punem în genunchi.”
Billy Graham.
Postul este despre a se nega plăcerile corpului și a ne concentra întreagă ființa asupra lui
Dumnezeu. Postul este o ocazie sa ne ospătam din Dumnezeu. Postul înseamnă sa ne
sacrificăm plăcerile pentru a obține ceea ce numai Dumnezeu poate da. Unele lucruri nu se
vor mișca decât dacă rugăciunea noastră este însoțită de post. Postul este un locul in care ne
smerim înaintea Domnului.
În timp ce biserica slujea Domnului în închinare și post, Pavel și Barnaba au primit instrucțiuni
și îndrumare pentru următorul sezon al vieții lor.
Aici pot sa dau exemplul meu personal in felul cum am obținut slujba. Toată lumea a fost
implicată în rugăciune pentru ca sa îmi găsesc un loc de munca si locul potrivit s-a deschis la
momentul potrivit.
Declară cuvântul lui Dumnezeu
Implica-te în ceea ce face Dumnezeu. Faptele Apostolilor 1:8 NTRL. Dumnezeu nu a folosit
niciodată o persoană a cărei agendă nu era a Sa. Aliniați-vă la agenda Sa și veți vedea
cuceriri spirituale pentru voi. Câștigătorii sufletului văd întotdeauna mâna lui Dumnezeu!
Faptele apostolilor 11:21 NTRL
Cuceririle spirituale încep cu tine fiind născut din nou. Mântuirea este locul unde începe totul.
Noua ta zi nu poate începe decât dacă te naști din nou! Faptul că te-ai născut din nou îți
permite să vezi Împărăția lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu te așteaptă. Ioan 3:3 NTRL.
Răspuns
Tată Ceresc, vin la Tine. Îmi dau viața pentru Tine. Mă dăruiesc Tie. Mă rog Părinte, iată-mă,

îți predau totul Tie. Isuse, intră în viața mea. Fii Domnul meu, Salvatorul meu și totul in viața
mea. Mulțumesc că ești un Dumnezeu bun. În numele lui Isus, amin.
Isus nu și-a început slujirea până când nu a fost uns cu putere de sus. El le-a spus în mod
expres ucenicilor să aștepte până când au avut, de asemenea, o întâlnire cu Duhul Sfânt
si apoi sa își înceapă misiunea. Dumnezeu vrea să te umple din nou. Folosiți această
săptămână pentru a primi ulei proaspăt pentru o noua zi. Petreceți timp în rugăciune, post,
închinare, meditând la Cuvântul lui Dumnezeu, mărturisind si amintindu-va promisiunile lui
Dumnezeu.

