
Ghid pentru grup „Ionatan”
Grup de rugăciune   și vestire a Evangheliei   

1 Samuel 14:1-23 
 Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: 

"Vino, şi să pătrundem până la straja acestor netăiaţi împrejur. 
Poate că Domnul va lucra pentru noi, 

căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca şi printr-un mare număr." 

Scopul grupului: 
Manifestarea influenței lui Dumnezeu peste un loc specific, 

probleme specifice și un grup anume de oameni.

Exemple de locuri, probleme și grupuri de oameni:
– Beția, probleme de familie, injurături... pentru vecinii din scara blocului sau tot blocul;
– Îndrăzneală, Curăție, Ungere, Înțelepciune ... pentru păstori, evangheliști, prooroci, misionari, învățători;
– Trezire spirituală și o viață cu Isus... pentru membrii bisericii locale: copiii, tinerii, adulți, bătrâni;
– Imoralitatea sexuală, Drogurile, Alcool, Violența, Lenea... pentru colegii de clasă, de muncă;
– - // - … Elevii dintr-o școală / Studenții din Facultatea – Universitate;
– Înțelepciune, Curăție, Dreptate... pentru Autorități locale: Primar, consilieri locali, Polițiști, Judecători;
– Corupția, Insensibilitatea... pentru Personal medical: Doctori, Asistenți, Consilieri;
– Evaziunea fiscală... Personal economic:Patroni, Contabili, Economiști, Directori / Manageri

Dimensiunea grupului: 2-10 persoane, care se pot întâlni săptămânal - de preferință mai multe ori pe săptămână!

Metode de lucrare: Important: Sub călăuzirea Duhului Sfânt!

– Căutarea și descoperirea   voii lui Dumnezeu pentru locul și grupul de oameni țintă;
– Proclamarea   explicită a voii lui Dumnezeule și vestirea Evangheliei;
– Mijlocire   în rugăciune pentru împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ ca și în cer;
– Vegherea   permanentă asupra membrilor grupului și susținerea unii pe alții în rugăciune;
– Căutarea și susținerea în rugăciune a slujitorilor lui Dumnezeu care vestesc Evanghelia la grupul de 

oameni țintă;
– Recunoașterea   și proclamarea biruințelor ca răspuns al rugăciunilor;
– Identificarea lucrărilor   de legătură demonică de deasupra locului și grupului țintă; Proclamarea eliberării și 

domniei lui Isus Hristos și poruncirea și legarea duhurilor rele responsabile;
– Umblarea în lumină și sinceritate a membrilor grupului ”Ionatan”; Tratarea în adevăr și dragoste a oricărei 

neînțelegeri și urme de amărăciune

Resurse pentru lucrarea de rugăciune și mijlocire:

Biblia: 
– Promisiunile lui Dumnezeu;
– Armătura lui Dumnezeu;
– Identitatea credinciosului în Hristos = trimitere, autoritate și împuternicire;
– Planul adevărat al lui Dumnezeu referitor la orice om;

Duhul Sfânt:
– Călăuzirea   Sa prin descoperirile lui Dumnezeu adresate către membrii grupului și pentru grupul 
de oameni țintă;
– Mângâietorul   – pentru orice slăbiciune sau rană a membrilor grupului;
– Cel ce dă   înțelepciune, putere și îndrăzneală;


