
 

 

Căutând Duhul lui Dumnezeu  
ZIUA 6 –  DARURILE DUHULUI SFÂNT  
 

„Sunt felurite daruri, dar este același Duh; sunt felurite slujbe, dar este același Domn; sunt felurite 
lucrări, dar este același Dumnezeu, care lucrează totul în toți. Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului 
spre folosul altora. (1 Corinteni 12:4-7) 

Mărturie  

Prezența și călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu îi pregătesc pe lucrători, bărbați și femei, să devină 
păstori ai turmei lui Dumnezeu. ... Cei care au încredere in acest Ajutor divin se vor dezvolta. Ei vor fi 
înzestrați cu puterea de a îmbrăca solia adevărului în cuvinte frumoase (Ellen White, Slujitorii Evangheliei, 
pp.96,97). 
 
Eram in biroul meu din Albany, Oregon când a sunat telefonul. „Sunteți pastorul bisericii adventiste de 
ziua a șaptea?”, a întrebat o voce de femeie. „Da, sunt”, am răspuns. „Trebuie să veniți imediat la spital. 
Avem o pacientă care suferă de aritmie cardiacă severă. Ne e frică că va muri, dar nu ne dă voie să facem 
nimic până când pastorul bisericii adventiste de ziua a șaptea nu se va ruga pentru ea. Dacă pastorul 
acestei biserici se roagă pentru ea, va fi vindecată, insistă ea. Vă rog să veniți repede!” 
 
In timp ce conduceam înspre spital, m-am rugat „Doamne, sunt puțin îngrijorat în legătură cu această 
vizită. Femeia aceea spune tuturor că dacă un pastor al  bisericii adventiste de ziua a șaptea se roagă 
pentru ea, se va face bine. Știu și eu și Tu că nu întotdeauna alegi să vindeci pe cineva. Ce vor spune 
asistentele și doctorii dacă vei vindeca pe această femeie?” părea că Domnul a răspuns, spunând „Pentru 
ce te îngrijorezi?” „Pentru reputația Ta”, am spus. „Stai să văd dacă am înțeles bine” părea că Domnul îmi 
spune. „Te îngrijorează reputația Mea?” „Bine”, am continuat eu, ”știu că sună ciudat, dar ce vor spune 
acei oameni, ce va spune femeia, dacă nu o vindeci?” Domnul a vorbit inimii mele, „Responsabilitatea ta 
este să asculți. Eu voi avea grijă de reputația Mea.” „Ai dreptate,” am spus. „Mă încred în tine că vei face 
tot ce e mai bine.”  
 
La spital am întâlnit patru asistente în fața camerei unde era pacienta. „Ești pastorul adventist?” a întrebat 
o asistentă. „Grăbește-te! Intră înăuntru și roagă-te astfel încât sa putem face ceva!” După numele care 
mi-a fost dat știam că acea femeie nu era membră a bisericii mele sau al altei biserici din apropiere. Mă 
întrebam de ce a insistat ca un pastor adventist să se roage pentru ea, dar acum nu era timpul să pun 
întrebări. Monitorul arăta bătăile neregulate ale inimii. Știam că avea probleme. M-am apropiat de pat și 
i-am luat mâna dreaptă. Ea s-a întors puțin, a deschis ochii și a întrebat, „Sunteți pastorul adventist?” 
„Da”, am răspuns. „Dacă te rogi pentru mine, știu că voi fi vindecată”, a spus ea.  
 
Nu era nici timpul nici locul cel mai potrivit pentru o predică sau un studiu biblic în legătură cu rugăciunea 
pentru bolnavi. Doar am întrebat-o, „Soră, dorești să-L lași pe Isus să decidă ce se va întâmpla aici astăzi?” 
„Oh, da, pastore” a spus ea. „Dar știu că dacă tu te rogi pentru mine, voi fi vindecată!” Așa  că am  închis 
ochii și am cerut Domnului din ceruri ca să-și arate puterea și mila pentru această femeie. Am cerut ca 
numele Lui să fie slăvit în fața asistentelor și a doctorilor din spital și ca vindecarea acestei femei să fie o 
mărturie pentru mulți oameni. I-am cerut Domnului să o vindece dacă aceasta era voia Lui, dacă acest 
lucru aducea glorie numelui Său și dacă era spre binele ei. Am încheiat rugăciunea în numele lui Isus și 
am apus „Amin”. Deschizând ochii, m-am uitat la monitor, care arăta un ritm perfect al inimii! Femeia mi-
a strâns mana cu putere și a spus, „Mă simt bine. Sunt vindecată! Știam că dacă se roagă pentru mine 
un pastor adventist mă voi face bine!” 
 



 

 

Mi-am amintit cum trata Isus astfel de experiențe din viața Lui, așa că i-am spus: „Soră, credința ta te-a 
vindecat!” I-am mulțumit lui Dumnezeu și am ieșit afară. Asistenta a întrebat, „Putem intra acum?” Am 
spus: „Da, dar nu cred că mai are nevoie de voi”. Au făcut ochii foarte mari și au dat buzna în cameră. Nu 
pot spune ce s-a întâmplat după aceea pentru că am plecat. Nu voiam ca asistentele sau acea femeie să 
mă privească ca și cum eu am vindecat-o. A fost darul vindecării acordat în acel moment de Duhul Sfânt 
acelei femei .  

Versete biblice pentru rugăciune 

• 1 Corinteni 12:9 – Este descris darul vindecării. Domnul are multe feluri de a vindeca oamenii  și 
El vrea să acorde puterea Lui vindecătoare prin oamenii Lui.  

• Efeseni 4:11-13 – Duhul Sfânt vrea să dea multe daruri oamenilor Săi. Dumnezeu are un plan și 
pentru tine.  

• Luca 5:17 – Puterea lui Dumnezeu trebuie să fie prezentă pentru vindecare.  
• 1 Corinteni 14:1,13 – Dorește daruri spirituale și roagă-te să le primești.  
• Apocalipsa 1:10 – Când Duhul Sfânt vine asupra noastră, putem auzi pe Dumnezeu într-un mod 

nou și puternic.  

Sugestii pentru rugăciune 

• Iată-mă, Doamne, folosește-mă în serviciul Tău. Umple-mă cu Duhul Sfânt și dă-mi darurile Tale.  
• Doamne Isuse, vreau să fac o diferență în lumea aceasta pentru Tine. Nu sunt mulțumit doar să 

stau în biserică. Dă-mi puterea Duhului Tău prin darurile pe care le-ai ales pentru mine, astfel 
încât să pot înfrânge puterea păcatului în această lume.  

• Doamne, mărește darurile noastre prin educație, instruire, experiență și rugăciune. Îți predăm 
Ție toate talentele noastre cerem cu umilință să adaugi binecuvântarea Ta supranaturală  astfel 
încât evanghelia să meargă înainte cu putere.  

• Ne rugăm pentru cele peste 8000 de școli adventiste cu aproape două milioane de studenți. Fie 
ca aceste școli să predea mereu adevărul biblic și să conducă tineri în misiune și slujire.  

• Doamne, dă-ne înțelepciune să ajungem la culturile seculare care nu au nici un interes în religie. 
Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să dărâme zidurile care înconjoară inimile lumești.  

• Ne rugăm pentru oamenii din Asia care nu au o bază creștină. Te rugăm să ne dai înțelepciune 
deosebită pentru satisfacerea nevoilor lor.  

• Doamne, Te rugăm să inspiri adventiștii de ziua a șaptea din lumea întreagă să se roage ca 
niciodată pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt. Cerem împlinirea făgăduinței din Ioel 2, Osea 6, 
și Fapte 2.  

• Arată-ne cum să împlinim nevoile spirituale și fizice ale refugiaților. Fie ca biserica noastră să fie 
cunoscută pentru dragostea noastră pentru oameni, indiferent cine sunt și de unde vin.  

• Ne rugăm pentru cele 541 grupuri etnice din cele 18 țări ale Diviziunii Africa de Sud – Oceanul 
Indian. Te rugăm să îi conduci la adevărul biblic.  

• Ne rugam si pentru lista noastră de șapte sau mai multe persoane.  
• Rugăciuni speciale.   

Imnuri sugerate  

Binecuvântă pe Domnul (#14); Zi de zi (#230); Ești pacea mea (#310); Deschide-mi ochii (#639); Să 
ne iei în stăpânire (#145). 
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