Căutând Duhul lui Dumnezeu
GHIDUL LIDERULUI
Bine ați venit la cele Zece Zile de Rugăciune 2020! Suntem atât de recunoscători că putem începe acest an
cu rugăciune. Dumnezeu a lucrat multe minuni în anii trecuți atunci când L-am căutat în post și rugăciune.
Duhul Sfânt a lucrat redeșteptare, convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare și a vindecat relații. Cu
adevărat, rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării!
Credem că viața ta și viețile celor pentru care te rogi vor fi schimbate atunci când te alături celorlalți membri
în rugăciune pentru revărsarea Duhului Sfânt, pe care Tatăl a promis că îl va da celor ce Îl cer. Vă prezentăm
doar trei răspunsuri primite de la cei care au participat la ultimele Zece Zile de Rugăciune:
N.K. din Zambia:
În ziua a treia din cele 10 Zile de Rugăciune, pe când mă rugam în fața adunării, am avut convingerea că
trebuie să mă rog pentru intervenție divină: ”Cineva încearcă să se sinucidă”, m-am rugat. ”Te rugăm,
Doamne, să nu-i permiți să reușească. Te rugăm să intervii.” A doua zi am fost șocat să descopăr că mătușa
mea încercase să se sinucidă. Dar datorită rugăciunilor noastre, Dumnezeu a intervenit și i-a salvat viața.
Acum, când scriu această mărturia, mătușa mea este bine și Dumnezeu lucrează în viața ei. Lăudăm cu
toții pe Domnul pentru răspunsul minunat la rugăciunea noastră.
J.J. din Carolina de Nord, SUA:
În 2018, în timpul celor Zece Zile de Rugăciune, prietena mea Alicia s-a rugat în mod specific pentru cinci
persoane ca să vină la Hristos. Dumnezeu a răspuns la multe dintre rugăciunile ei, dar rămăsese un nume
pe lista ei. Era vorba de sora ei, care nu răspunsese. Cu toate acestea, anul acesta, sora ei a participat la
cele Zece Zile de Rugăciune și s-a predat lui Isus. Acum participă la studii biblice și se pregătește pentru
botez. Lăudăm pe Domnul că este la lucru și pentru lucrarea celor Zece Zile de Rugăciune. Am
experimentat cu toții într-adevăr o experiență mai profundă cu Isus atunci când ne-am adunat împreună
să ne rugăm.
Un credincios din Asia:
În timpul celor Zece Zile de Rugăciune m-am rugat Tatălui Ceresc să-mi dea ocazia să răspândesc solia
adventă... După ce m-am rugat în timpul celor Zece Zile, am vestit solia adventă unui grup mare de oameni
care nu erau creștini și ei au acceptat mesajul meu. Am primit răspuns la rugăciunea mea. Este mărturia
mea pentru modul minunat în care Dumnezeu a răspuns la rugăciunea din timpul celor Zece Zile. Lăudat
să fie Dumnezeu.

Date generale despre cele Zece Zile de Rugăciune
Teme zilnice
Pentru fiecare din cele zece zile a fost pregătită o temă. Aceasta include un pasaj Biblic, o mărturie
devoțională, texte din Biblie pe baza cărora să ne rugăm, sugestii pentru rugăciune, imnuri pe care să le
cântăm. Vă recomandăm să aveți câte un exemplar al temei pentru fiecare participant, ca fiecare să poată

urmări în timpul întâlnirilor de rugăciune. Toate temele de rugăciune pot fi găsite și online pe site-ul:
www.zecezilederugăciune.ro
Bisericile din toată lumea se vor uni în rugăciune pentru tema fiecărei seri. Alăturați-vă lor în rugăciune
folosind versetele din Scriptură, citatele și sugestiile de rugăciune ale fiecărei teme. Cu toate acestea, nu
simțiți că trebuie să vă grăbiți prin întreaga listă de sugestii. Eventual vă puteți împărți pe grupe mici care să
se roage pentru diferite puncte de pe listă.
O parte din cererile de rugăciune sunt legate în mod specific de Biserica Adventistă Mondială. Este important
să ne rugăm împreună pentru familia bisericii noastre, dar poate că doriți să adaptați timpul de rugăciune
și să folosiți teme mai generale dacă grupa voastră include vizitatori. Rugați-vă pentru a primi cât mai bine
musafirii , făcându-i să simtă că fac parte din grupa voastră.

Timp sugerat pentru fiecare secțiune de rugăciune
Cât timp petrecem la fiecare secțiune de rugăciune va varia probabil de fiecare dată când vă veți ruga
împreună. Următoarele durate sunt sugerate pentru că, de obicei, funcționează bine:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bun venit/ Introducere: 2-5 minute
Citirea ”mărturiei” (vedeți temele): 3 -5 minute
Rugăciune prin ” Versete biblice ” (vedeți temele): 3 -5 minute
Lăudând pe Dumnezeu în rugăciune: 10 minute
Mărturisire și cerând biruința asupra păcatului în rugăciune: 3-5 minute
Rugăciuni de mijlocire și cereri (vezi ”Sugestii pentru rugăciune” la fiecare temă): 20-30 minute
Rugăciuni de mulțumire: 10 minute

Mijlocire pentru șapte persoane
Încurajați pe fiecare să ceară lui Dumnezeu să le arate șapte persoane pentru care să se roage în timpul
celor zece zile. Pot fi membri ai familiei, prieteni, colegi, membri ai bisericii, etc. Încurajați-i să se roage ca
Duhul Sfânt să conducă aceste șapte persoane să rămână în Hristos. Membrii grupei ar trebui de asemenea
să ceară lui Dumnezeu să le arate cum să se roage pentru nevoile specifice și cum să ajungă la cele șapte
persoane în timpul celor zece zile. Poate doriți să împărțiți hârtii pe care fiecare poate nota cele șapte
persoane pentru care se vor ruga.

Serviciile divine din Sabat în timpul Celor Zece Zile de Rugăciune 2020
Puneți un accent special pe rugăciune și împărtășiți mărturii despre rugăciuni ascultate în timpul serviciilor
divine în ambele Sabate. Fiți creativi – există multe moduri de a împărtăși familiei bisericii ceea ce se întâmplă
în cadrul întâlnirilor zilnice de rugăciune.

Sărbătoarea din ultimul Sabat
Ultimul Sabat, în mod deosebit, ar trebui să fie un timp de mare bucurie pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu
de-a lungul celor zece zile. Includeți mult timp pentru împărtășirea experiențelor și rugăciunilor ascultate,
învățătură/predică biblică despre rugăciune și timp pentru cântare. Conduceți adunarea într-un timp de
rugăciune așa încât cei care nu au participat la întrunirile zilnice să poată experimenta bucuria de a se ruga
împreună cu alții. Vezi materialele pentru Sărbătoarea din Sabat pentru mai multe informații

Continuarea celor Zece Zile de Rugăciune 2020
Rugați-vă cu privire la modul în care Dumnezeu vrea ca biserica/grupa voastră să continue ceea ce El a
început în timpul celor Zece Zile de Rugăciune 2020. Poate că veți continua cu o întâlnire de rugăciune

săptămânală. Sau poate Dumnezeu vrea ca să începi o nouă lucrare în biserică sau o acțiune în folosul celor
din localitatea ta. Fii deschis și mergi acolo unde te conduce Dumnezeu. Cu siguranță vei fi uimit atunci când
umbli cu El. La sfârșitul ghidului am inclus și un material cu sugestii.

Mărturii
Împărtășiți-ne, vă rugăm, cum a lucrat Dumnezeu în cele Zece Zile de Rugăciune! Istorisirile voastre vor fi o
încurajare pentru mulți alții. Le puteți trimite la experiente@zecezilederugaciune.ro

Factori ai unei rugăciuni unite
Împreună într-un cuget
Când cineva se roagă pentru o problemă la Dumnezeu, asigurați-vă că și alți câțiva se roagă pentru același
lucru - aceasta aduce putere! Să nu credeți că dacă cineva s-a rugat pentru un lucru, nimeni altcineva nu mai
trebuie s-o facă. ”Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare,
le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18:19). Cât este de încurajator ca alții să se roage pentru
problemele tale!

Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu
Veți găsi făgăduințe biblice specifice incluse în materialul fiecărei teme. Încurajați grupa să ceară împlinirea
lor când se roagă. Este atât de ușor să ne concentrăm asupra problemelor noastre. Dar când cerem
împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, credința noastră crește și ne amintim că împreună cu Dumnezeu
nimic nu este imposibil. Făgăduințele ne ajută să ne luăm ochii de la slăbiciunile și dificultățile noastre și să
privim la Isus. Pentru fiecare luptă și pentru fiecare slăbiciune putem găsi în Scriptură făgăduințe a căror
împlinire să o cerem. Încurajați oamenii să caute mai multe făgăduințe și să le scrie pentru a cere împlinirea
lor în viitor.

Postul
Invitați pe cei care participă la cele Zece Zile de Rugăciune să ia în considerare un tip anume de post: fie de
la televizor, muzică laică, filme, internet, dulciuri sau alte mâncăruri care sunt greu de digerat. Folosiți
timpul câștigat astfel pentru rugăciune și studiul Bibliei, cerând lui Dumnezeu să te ajute pe tine și pe cei din
adunare să aveți o legătură mai strânsă cu Hristos. Adoptând o dietă simplă, membrii grupei vor permite
minții lor să fie mai receptive la vocea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt
Asigură-te că ceri ca Duhul Sfânt să-ți arate despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. Biblia
ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi.
”Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta
explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine
negrăite’ (Romani 8, 26). Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și
stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din
partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau
gândim noi’ (Efeseni 3, 20).” (Parabole, p.147, sublinierea autorului).

Apropierea fizică
Când începeți întâlnirea de rugăciune, invitați pe fiecare să se apropie. Când oamenii se apropie să formeze
un cerc strâns, acest lucru ajută la promovarea unui spirit de unitate, care este foarte important pentru

rugăciunea unită. Dacă oamenii sunt împrăștiați prin sală este dificil să audă rugăciunile celorlalți.

Un jurnal de rugăciune
Păstrarea unui jurnal de rugăciune în timpul celor Zece Zile de Rugăciune poate fi pentru participanți un
mod bun de a asimila tema zilnică de rugăciune, de a-și asuma angajamente concrete față de Dumnezeu și
de a recunoaște binecuvântările primite. Scriind rugăciunile noastre și păstrând o evidență a răspunsurilor
lui Dumnezeu este dovedit a fi o cale de încurajare.
Există câteva moduri prin care acest lucru poate fi inclus în cele Zece Zile de Rugăciune. Dacă doriți, puteți
rezerva un timp în decursul întâlnirilor de rugăciune pentru ca oamenii să noteze în jurnalele lor răspunsurile
lor la îndemnurile lui Dumnezeu. Sau, puteți ține un jurnal al grupei în care să notați cererile și răspunsurile
– fie un caiet, fie un afiș, fie online. Pentru aceasta e nevoie doar să trageți o linie pe mijlocul paginii. Scrieți
cererile în coloana din stânga și răspunsurile în dreapta. Este interesant și clădește credința să te uiți înapoi
și să vezi cum a răspuns Dumnezeu la rugăciuni!

Reverență
Încurajează și dă exemplu de atitudine de reverență. Ne apropiem de sala tronului Împăratului universului.
Să nu tratăm timpul de rugăciune în mod neglijent prin poziție sau comportare. Cu toate acestea, nu este
necesar ca toată lumea să îngenuncheze tot timpul. Vrei ca oamenii să se simtă confortabil pentru o oră, de
aceea încurajează oamenii să îngenuncheze, să se așeze sau să stea în picioare așa cum îi conduce
Dumnezeu și se simt confortabil.

Rugăciuni de o propoziție
Rugăciunile ar trebui să fie scurte și la obiect. Acest lucru dă altora ocazia de a se ruga și ei. Încercați să vă
limitați rugăciunile la câteva propoziții. Fiecare persoană se poate ruga de mai multe ori. Propozițiile scurte
fac timpul de rugăciune interesant și permit Duhului Sfânt să impresioneze grupa cum să se roage. Nu e
nevoie să deschidem și să închidem fiecare rugăciune scurtă cu fraze precum: ”Tatăl nostru” și ”Amin”. Este
o conversație cu Dumnezeu în curs de desfășurare.

Liniște
Ca lider, nu domina timpul de rugăciune. Scopul este să se roage toți. Momentele de liniște sunt minunate,
pentru că dau lui Dumnezeu timp să vorbească inimilor noastre. Permite Duhului Sfânt să lucreze și dă
fiecăruia timp să se roage.

Cântări
Cântări spontane în grupă, amestecate printre rugăciuni, adaugă frumusețe întâlnirii de rugăciune.
Cântările potrivite se găsesc la sfârșitul fiecărei teme. Nu simți nevoia de a le folosi pe toate – sunt doar
simple sugestii. Cântarea este și o cale bună de trecere de la un tip de rugăciuni la altul.

Cereri de rugăciune
Nu solicitați grupei cereri de rugăciune. În schimb, spuneți oamenilor să se roage pentru problemele lor și
încurajați pe ceilalți să se alăture, rugându-se pentru problemele celorlalți. Iată de ce: timpul! Vorbind despre
cererile de rugăciune va lua mare parte din timpul de rugăciune. Satana este încântat dacă ne poate ține de
vorbă despre problemele noastre în loc de a ne ruga pentru ele. Membrii grupei vor începe adesea să dea
sfaturi și să sugereze soluții. Puterea vine de la Dumnezeu! Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât se declanșează
mai multă putere.

Timpul tău zilnic
Este atât de important! Fii sigur că tu ca lider petreci zilnic timp la picioarele lui Isus, vorbind cu El și citind din
Cuvântul Său. Dacă vei face din cunoașterea lui Dumnezeu prioritatea numărul unu în viața ta, acest lucru va
deveni o experiență atât de frumoasă pentru tine. ”Din locul ascuns al rugăciunii a venit puterea care a
zguduit lumea în marea Reformă. Acolo, cu liniște sfântă, slujitorii lui Dumnezeu și-au sprijinit picioarele pe
stânca făgăduințelor Sale.” (Tragedia veacurilor, p. 209).

Provocarea la acțiune a celor Zece Zile de Rugăciune

Fiecare poate face ceva pentru grăbirea revenirii lui Isus prin Implicarea Totală a Credincioșilor
”Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi
primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit
pe la Mine” (Matei 25:35, 36).
În cartea Divina Vindecare citim astfel: ”Trebuie să ducem o viață dublă — o viață de cugetare și una de
acțiune, o viață de rugăciune tainică și una de lucrare plină de zel” (p.512). Este privilegiul nostru să arătăm
altora iubirea lui Isus. Am primit atât de mult de la Mântuitorul nostru; să nu păstrăm doar pentru noi înșine.
Haideți să împărtășim și altora iubirea Sa.
Vă încurajăm pe tine și biserica din care faci parte să cereți lui Dumnezeu în rugăciune să vă arate cum puteți
ajunge la alții după cele Zece Zile de Rugăciune. Alegeți una sau mai multe activități, alegeți o zi și fiți mâinile
și picioarele lui Isus. Pe măsură ce lucrați pentru a organiza totul, evitați să lăsați ca aceste aranjamente să
vă distragă atenția de la rugăciune. ”Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă
rugăciune în taină, deoarece, pentru a înțelege știința salvării de suflete, este necesară o mare înțelepciune.
Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. Obțineți de la tronul ceresc pregătirea necesară
pentru a sluji nevoilor oamenilor” (Rugăciunea, p.313).
Am pregătit o listă de sugestii despre cum puteți ajuta pe ceilalți. Alegeți ce se potrivește nevoilor oamenilor
pe care îi veți slujii. Simțiți-vă liberi să faceți ceva care nu este pe listă.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pregătește mâncare pentru cineva care a fost bolnav.
Invită un vecin/coleg la o întâlnire socială.
Dă mâncare unui om al străzii.
Donează haine care a-i vrea să îți fie donate ție.
”Adoptă” un bătrân. Vizitează această persoană în mod regulat și ajut-o cu treburile casei,
cumpărături, sau grădinărit.
Coace pâine și dă una și vecinului tău.
Dă o mână de ajutor proiectelor din cartier.
Oferă-te să stai cu un bolnav sau cu o persoană cu dizabilități așa încât persoana care îi îngrijește să
poată merge la cumpărături.
Fă cunoștință cu un vecin nou ducându-le ceva copt în casă. Ajutați-i să se simtă bineveniți.
Cumpără produse alimentare pentru o familie nevoiașă.
Oferă-te să conduci un studiu biblic.
Fă o vizită la căminul de bătrâni
Donează bani ”de mâncare” unui student.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Colectează haine pentru nevoiași. Ai putea începe o acțiune de umplere a unui dulap cu haine pentru
nevoiași la biserică.
Donează vechiul laptop sau telefon.
Donează o mașină veche.
Organizează o expoziție de sănătate.
Trimite o scrisoare unui deținut.
Organizează o evanghelizare.
Sună vecinii să vezi ce mai fac.
Dăruiește cuiva o carte care crezi că îi place.
Invită pe cineva să accepte pe Isus.
Ține un curs de gătit sănătos.
”Proiectul 28 de cărți.” În prima săptămână dă o carte. În săptămâna a doua, dă două cărți. În cea
de a treia donează trei cărți. Continuă până ce ai donat 28 de cărți.
Du ceva de mâncare unei familii care a pierdut pe cineva drag.
Vizitează pe cineva la spital pentru a-l încuraja sau a-l ajuta cu ceva.
Citește unei persoane în vârstă.
Vizitează un cămin de copii și oferă- te să dai o mână de ajutor.
Inițiază un grup de croitorie/tricotaje/croșetat în care să faceți haine pentru nevoiași.
Citește Biblia cu glas tare pentru cineva care nu vede sau nu știe să citească.
Găzduiește o întâlnire cu tinerii.
Oferă-te să faci voluntariat la un adăpost pentru persoane abuzate.
Donează cărți la un cămin de copii.
Mergi la un cămin de bătrâni împreună cu copiii de la biserică. Prezentați-le un program.
Plănuiește și găzduiește o întâlnire a copiilor cu nevoi speciale și familiile lor.
Organizează o zi de curățenie în cartier.
Organizează un club de sănătate la biserică. Invită prieteni și vecini.
Invită pe cineva să urmăriți împreună un DVD cu mesaj spiritual. În timp ce urmăriți, roagă-te ca
Duhul Sfânt să vorbească acelei persoane.
Inițiază un proiect personal.
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