
 

 

Ghidul liderului: Înapoi la altar 
 
Bine ați venit la cele Zece zile de rugăciune 2023! Credem că rugăciunea este locul de naștere al redeșteptării. 
Dumnezeu a făcut atâtea minuni în anii trecuți, pe măsură ce L-am căutat împreună în rugăciune și post. Duhul 
Sfânt a adus convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare, biserici reînviate și relații vindecate. 

Te-a chemat vocea lui Dumnezeu la trezire? Biblia este plină de promisiuni pentru tine: 

"Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate 
de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. " (2 Cronici 7:14). 

"Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima." (Ieremia 29:13). 

" Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit." (Ioel 2:32). 

"Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. " (Iacov 4:8). 

"Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. 
(Apocalipsa 3:20). 

Oriunde te-ai afla în viață acum, Dumnezeu este mai aproape decât crezi. El vrea să Își reverse 
binecuvântările Sale asupra familiei, bisericii, localității și lumii tale. Participă alături de noi pentru a răspunde 
chemării de a ne întoarce la altar.  

Date generale despre cele zece zile de rugăciune  
 
Teme zilnice de rugăciune 
Am pus la dispoziție un ghid de rugăciune pentru fiecare din cele zece zile. Fiecare ghid include un pasaj biblic, un 
devoțional, 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.  

Bisericile din întreaga lume se vor uni în rugăciune pe tema fiecărei zile. Alăturați-vă lor în rugăciune prin versetele 
și cererile de rugăciune, dar nu simțiți că trebuie să vă grăbiți să parcurgeți întreaga listă de sugestii de rugăciune. 
Poate doriți să vă împărțiți în grupe mici și să cereți ca fiecare grup să se roage pentru o parte din cererile de 
rugăciune. 

De asemenea, am inclus un document numit Cereri de rugăciune ale Bisericii Mondiale. Este important să ne rugăm 
împreună pentru familia bisericii noastre mondiale, dar este posibil să doriți să petreceți mai mult timp rugându-vă 
pentru nevoile locale dacă grupul dumneavoastră include vizitatori. Rugați-vă cu privire la modul în care îi puteți 
primi cel mai bine pe oaspeți și cum îi puteți face să se simtă parte din grupul vostru.  

Timp sugerat pentru fiecare secțiune de rugăciune  
Păstrați un timp de rugăciune simplu, astfel încât grupul să se poată concentra pe rugăciunea propriu-zisă. Timpul 
pe care îl veți petrece la fiecare secțiune va varia. Ghidul următor este doar o sugestie: 

Bun venit și introducere: 2 - 5 minute  
Citirea devoționalului (vedeți temele):  5 minute 
Rugăciune prin versete biblice  în ”Rugăciune folosind Cuvântul lui Dumnezeu” (vedeți temele): 10 - 15 minute 
Rugăciune pentru motivele din "Alte sugestii de rugăciune" (vedeți temele): 20 - 30 de minute 
Cântări și imnuri de laudă: 5 - 10 minute 
 
Rugați-vă pentru alții 
Încurajați pe fiecare să stăruie în rugăciune  pentru cinci până la șapte persoane  pe care Dumnezeu le-a pus  în 



 

viața lor. Pot fi rude, prieteni, colegi, vecini sau simple  cunoștințe. Încurajați-i să se roage ca Duhul Sfânt să-i conducă  
în alegerea acestor nume și în relația cu  ele în timpul celor zece zile. Poate doriți să împărțiți hârtii pe care fiecare 
poate nota numele celor pentru care se vor ruga. 

Serviciile divine din Sabat în timpul celor Zece Zile de Rugăciune 
Să ne concentrăm în mod special pe rugăciune și să împărtășim experiențe de rugăciuni ascultate în timpul 
serviciilor divine din ambele Sabate. Fiți creativi - există multe moduri de a împărtăși cu familia bisericii ceea ce se 
întâmplă în timpul întâlnirilor zilnice de rugăciune. 

Sărbătoarea din ultimul Sabat  
Ultimul Sabat ar trebui să fie conceput ca un moment de mare bucurie pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut în cele 
zece zile. Includeți timp suficient pentru mărturii de rugăciune ascultată, învățături/predicări biblice despre 
rugăciune și cântări. Conduceți adunarea într-un timp de rugăciune, astfel încât cei care nu au participat la întâlnirile 
zilnice să poată experimenta bucuria de a se ruga împreună cu alții. Vă rugăm să consultați materialul de prezentare 
Sărbătoarea din Sabat pentru mai multe idei.  

Continuarea celor Zece Zile de Rugăciune 
Rugați-vă cu privire la modul în care Dumnezeu dorește ca biserica/grupul vostru să continue ceea ce El a început 
în timpul celor Zece Zile de Rugăciune. Poate că veți continua cu o întâlnire de rugăciune săptămânală. Sau poate 
că Dumnezeu vrea ca tu să începi o nouă lucrare în biserică sau o acțiune în folosul celor din localitatea ta. Fii deschis 
și mergi unde te conduce Dumnezeu. Vei fi cu siguranță uimit pe măsură ce vei merge cu El. Documentul intitulat 
Provocarea  la acțiune  este plin de idei de slujire.  

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 on line, folosind formularul de pe pagina de contact al sitului 
www.zecezilederugăciune.ro. 
 

Factorii rugăciunii unite 
Împreună într-un cuget 
Când cineva se roagă pentru o problemă la Dumnezeu, asigurați-vă că și alții se roagă pentru aceeași cerere - 

- aceasta  aduce putere! Nu vă gândiți că, dacă o persoană s-a rugat pentru acea cerere, nimeni altcineva nu 

trebuie să o mai 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 de încurajator este ca alții să se roage pentru 
tine! 

Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu 
Încurajați grupa să ceară împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu 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 greutățile 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 anumit tip de post, cum 

ar fi postul de la televizor, de muzică laică, filme, internet, dulciuri sau alte mâncăruri care sunt greu de digerat. 
Folosește 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, vom permite minții să fie mai 
receptivă la vocea Duhului Sfânt. 
 



 

Duhul Sfânt  
Nu uitați să cereți Duhului Sfânt să vă arate pentru ce să vă rugați în viața unei persoane sau într-o anumită situație. 
Biblia ne spune că noi nu știm pentru ce să ne rugăm și că Duhul Sfânt este cel care 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). 

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. 

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 într-un caiet, fie pe un afiș, fie online. 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 trebuie să fie scurte și la obiect. Acest lucru le oferă celorlalți ocazia de a se ruga și ei. Încercați să vă 
limitați rugăciunile la câteva propoziții. Fiecare persoană se poate ruga de mai multe ori. Rugăciunile cu propoziții 
scurte mențin timpul de rugăciune interesant și permit Duhului Sfânt să impresioneze grupul cum să se roage. Nu 
este nevoie să deschideți și să închideți fiecare rugăciune cu propoziții scurte cu fraze precum "Tatăl nostru" și 
"Amin". Este o conversație continuă cu Dumnezeu. 

Liniște 
În calitate de lider, nu dominați timpul de rugăciune. Scopul este de a-i face pe ceilalți să se roage. Momentele de 
tăcere sunt minunate, deoarece îi dau lui Dumnezeu timp să vorbească inimilor noastre. Permiteți-I Duhului Sfânt 
să lucreze și dați-le tuturor timp să se roage. 

Cântări 
Cântări spontane în grup, amestecate între rugăciuni, adaugă frumusețe întâlnirii de rugăciune. Cântările sugerate 
sunt enumerate la sfârșitul fiecărei teme. Nu simțiți că trebuie să folosiți toate cântările - acestea sunt doar sugestii. 
Cântarea este, de asemenea, o modalitate bună de a face tranziția de la o secțiune de rugăciune la alta. 

Cereri de rugăciune 
Nu solicitați cereri de rugăciune din partea grupei. În schimb, spuneți oamenilor să se roage pentru cererile lor și 
încurajați-i pe ceilalți să se alăture în rugăciune pentru acele cereri. Iată de ce: timp! Vorbirea despre cereri va ocupa 
cea mai mare parte din timpul de rugăciune. Satana este încântat dacă ne poate ține vorbind despre problemă în 
loc să ne rugăm pentru problemă. Membrii grupului vor începe adesea să se sfătuiască și să sugereze soluții. 
Puterea este de la Dumnezeu! Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât mai multă putere a Lui este dezlănțuită. 

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). Când un lider se roagă, Dumnezeu lucrează asupra inimilor! 



 

 

Introducere 
 

Bine ați venit la cele Zece Zile de Rugăciune 2023! Credem că rugăciunea este locul de naștere al trezirii. 
Dumnezeu a făcut atâtea minuni în anii trecuți, pe măsură ce L-am căutat împreună în rugăciune și post. 
Duhul Sfânt a adus convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare, biserici redeșteptate și relații 
vindecate. Iată doar câteva mărturii din anii precedenți: 

"După ce am participat la cele zece zile de rugăciune, viața mea spirituală s-a schimbat complet." (Josphat T.) 
 

"Binecuvântările au fost incomensurabile. Duhul Sfânt a fost în mod evident în mijlocul nostru!" (Barbara J.) 
 

"Cele Zece zile de rugăciune au adus pe membrii noștri mai aproape de Domnul. Părtășia a fost mai dulce, iar 
persoanele au mărturisit că sunt mai hotărâte să se angajeze în misiune și în câștigarea de suflete." (Arlene 
A.) 
 
Te-a chemat vocea lui Dumnezeu la trezire? Biblia este plină de promisiuni pentru tine: 

”Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Fața Mea, 
şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui țara” (2 Cronici 
7:14). 

”Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima” (Ieremia 29:13). 

” Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Ioel 2 :32). 

” Apropiați-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi” (Iacov 4 :8). 

”Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el 
cu Mine” (Apocalipsa 3 :20). 

Oriunde te-ai afla în viață acum, Dumnezeu este mai aproape decât crezi. El vrea să-Și reverse 
binecuvântările asupra familiei tale, asupra bisericii, a localității și a lumii tale! 
 

Tema rugăciunii noastre: Înapoi la altar: Să facem loc pentru 
Dumnezeu   
 
Grăbiți și îngrijorați. Mânioși și supărați. Ocupați și distruși. 

Acestea sunt câteva dintre cuvintele pe care oamenii din întreaga lume le folosesc pentru a-și descrie 
viețile în societatea în ritm alert de astăzi. Dacă și tu simți greutatea lumii noastre care piere, te invităm 
într-o călătorie de rugăciune de 10 zile în inima lui Dumnezeu - locul unde poverile sunt ridicate, rănile 
sunt vindecate și puterea este reînnoită. Vei fi provocat să îți construiești din nou altarul de închinare 
personală la Dumnezeul cel viu și adevărat, căci El a promis: " Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi 
ruga, şi vă voi asculta. " (Ieremia 29:12). 

Haideți să ne rugăm împreună pentru o renaștere a altarelor noastre de închinare personală și familială, 
pentru ca Duhul Sfânt să ne reformeze și să ne dea putere să proclamăm lumii ultimul mesaj de speranță 
al lui Dumnezeu! 
 



 

 

Sugestii pentru timpul de rugăciune 
• Rugăciunile să fie scurte - doar o propoziție sau două pentru un  subiect. Apoi, dați-le rândul și altora. 

Vă puteți ruga de câte ori doriți, așa cum vorbiți într-o conversație. 
• Nu vă temeți de tăcere, deoarece aceasta oferă tuturor timp pentru a asculta șoapta Duhului Sfânt. 
• Cântatul cântărilor împreună, după cum ne conduce Duhul Sfânt, este, de asemenea, o mare 

binecuvântare. Nu aveți nevoie de un pian pentru acest lucru; este bine să cântați a capella. 
• Decât să folosim timp prețios despre cererile de rugăciune, pur și simplu ne rugăm pentru ele. Apoi 

alții se pot ruga pentru cererile noastre, cerând împlinirea făgăduințelor pentru nevoia noastră. 
 
Cereți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu 
Este privilegiul nostru să cerem împlinirea făgăduințelor în rugăciunile noastre. Toate poruncile și 
sfaturile Sale sunt tot atâtea făgăduințe. Pentru că El nu ar cere de la noi ceva ce noi nu am putea face în 
puterea Sa. 

Este atât de ușor să ne concentrăm asupra nevoilor, greutăților, provocărilor noastre - și  să ne plângem 
și să ne văităm despre situația noastră atunci când ne rugăm. Nu acesta este scopul rugăciunii. 
Rugăciunea este menită să ne întărească credința. De aceea vă încurajăm să cereți împlinirea 
făgăduințelor lui Dumnezeu atunci când vă rugați. Ridicați-vă ochii de la voi  înșivă și  de la slăbiciunile 
voastre și priviți la Isus. Privind la El suntem schimbați după chipul Lui. 

Ellen White ne oferă această încurajare: ”Fiecare făgăduință din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. 
În rugăciunile tale, prezintă cuvântul făgăduit al lui Iehova și prin credință cere împlinirea acelor 
făgăduințe. Cuvântul Său este garanția că dacă ceri cu credință, vei primi toate  binecuvântările spirituale. 
Continuă să ceri, și vei primi nespus mai mult decât tot ce ceri sau gândești” (In Heavenly Places, p. 71).  

Cum poți cere împlinirea făgăduințelor Lui? De exemplu, când te rogi pentru pace, poți cere promisiunea 
din Ioan 14:27 și spune: ”Doamne, ne-ai spus în Cuvântul Tău: ‘Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o 
dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.’  Dă-mi pacea pe care ai promis 
că o vei lăsa cu noi.” Mulțumește Domnului fiindcă îți dă pace, chiar dacă nu o simți în suflet pe loc și 
imediat. 

Postul 
Vă încurajăm să țineți Postul lui Daniel în aceste zece zile. Să începem anul cu rugăciune și post 
este o modalitate minunată de a ne consacra viața lui Dumnezeu pentru anul care urmează. Ellen 
White ne spune: " Acum și de acum înainte până la încheierea timpului, cei din poporul lui Dumnezeu 
ar trebui să fie mai hotărâți, mai prudenți, neîncrezându-se în propria lor înțelepciune, ci în înțelepciunea 
Conducătorului lor. Ei ar trebui să-şi pună deoparte zile de post şi rugăciune. Se poate ca abstinența 
totală de la mâncare să nu fie necesară, dar ei ar trebui să mănânce cu moderație din hrana cea mai 
simplă” (Dietă și hrană, p.188) 

Știm despre Daniel, că a mâncat fructe și legume timp de zece zile. Te încurajăm să adopți și tu o dietă 
foarte simplă în timpul acestor zece zile. Dacă vrem o minte mai limpede care să audă vocea lui 
Dumnezeu și dacă vrem să ne apropiem de El, trebuie să ne asigurăm ca dieta noastră nu ne împiedică. 

Postul nu înseamnă doar renunțarea la mâncare. Vă încurajăm, de asemenea, să postiți de la televizor, 
filme, jocuri pe calculator și chiar de la Facebook și YouTube. Uneori, lucruri care nu sunt rele în sine pot 



 

 

să ne ocupe atât de mult timp. Puneți deoparte tot ce este posibil pentru a avea mai mult timp de 
petrecut cu Domnul. 

Postul nu este o modalitate rapidă de a obține o minune de la Dumnezeu. Postul are ca scop smerirea 
noastră pentru ca Dumnezeu să poată lucra în noi și prin noi. Să ne apropiem de El prin rugăciune și post, 
iar El se va apropia de noi.  

Duhul Sfânt  
Nu uitați să cereți Duhului Sfânt să vă arate pentru ce ar trebui să vă rugați în viața unei persoane sau 
într-o anumită situație. Biblia ne spune că noi nu știm pentru ce să ne rugăm și că Duhul Sfânt este Cel 
care 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). 

Credința 

Citim în Spiritul Profeției că "rugăciunea și credința vor face ceea ce nicio putere de pe pământ nu poate 
realiza" (Divina vindecare, p. 509). Ni se spune, de asemenea, că " Putem cere orice dar pe care El l-a 
făgăduit; trebuie apoi să credem că vom primi ceea ce am cerut și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru 
ceea ce am primit " (Educație, p. 258). Așadar, fă-ți un obicei din a-I mulțumi lui Dumnezeu în avans, prin 
credință, pentru ceea ce va face și pentru modul în care va răspunde la rugăciunile tale.  

Rugați-vă pentru alții 
În aceste zece zile vă încurajăm să vă rugați în mod constant pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat 
în viața dumneavoastră. Alegeți cinci până la șapte persoane - pot fi rude, prieteni, colegi de serviciu, 
vecini sau pur și simplu cunoștințe. Luați-vă timp pentru a-L întreba pe Dumnezeu pentru cine ar vrea să 
vă rugați. Cereți-I, de asemenea, să vă dea o povară reală în suflet pentru acești oameni. Scrieți numele 
pe o bucată de hârtie și păstrați-o într-un loc vizibil, cum ar fi în Biblie. Veți fi uimiți de modul în care 
Dumnezeu lucrează ca răspuns la rugăciunile voastre! 

Provocarea celor zece zile de rugăciune  
Isus ne cheamă nu numai să ne rugăm, ci și să servim nevoilor practice ale celor din jurul nostru. "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).  primit atât de multă iubire de 
la Mântuitorul nostru și avem privilegiul de a împărtăși această iubire cu prietenii, vecinii și străinii aflați 
în nevoie. 

Întreabă-L pe Dumnezeu cum puteți tu și biserica ta să slujiți altora după cele Zece Zile de Rugăciune. În 
timp ce lucrați la organizarea activităților de slujire, evitați să lăsați ca aranjamentele să vă distragă atenția 
de la rugăciune. "Efortul personal pentru alții trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină; pentru 



 

 

că este nevoie de o mare înțelepciune pentru a înțelege știința salvării sufletelor. Înainte de a comunica 
cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. La tronul harului ceresc obțineți o pregătire pentru slujirea 
oamenilor" (Rugăciunea, p. 313). 

În resursele online ale celor Zece zile de rugăciune, veți găsi un document cu zeci de idei de acțiuni de 
slujire. Isus vă invită să fiți mâinile și picioarele Sale într-o lume în nevoie! 
 

Despre autor 
Dwain N. Esmond, doctorand, este autor, editor și pastor hirotonit. De mai bine de 28 de ani, pastorul 
Esmond a răspuns chemării lui Dumnezeu la slujire. A fost vicepreședinte al serviciilor editoriale pentru 
Review and Herald Publishing Association înainte de a se alătura Ellen G. White Estate în 2015 ca 
director/editor asociat. El a condus mai multe publicații, inclusiv 11 ani ca editor al fostei reviste pentru 
tineret Insight Magazine. Dwain este autorul a trei devoționale best-selling pentru tineri adulți și are la 
activ peste 350 de publicații. În prezent, el supervizează pregătirea și publicarea de conținut legat de 
White Estate, cum ar fi The Gift of Prophecy in Scripture and History (Darul profeției în Scriptură și istorie), 
un text academic despre lucrarea Duhului Sfânt în profeție; devoționalul lui Ellen White din 2021(2022 în 
română), Isus: Numele mai presus de orice nume; și, cel mai recent, compilația The Three Angels' Messages 
(2022) . Îi sunt alături în slujire iubita sa soție, Kemba, și fiul lor, Dwain Jr.   
 

 

 

 

 

 

Materiale pregătite de Asociația Pastorală, Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.  

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu 
Textele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu 
 

 



 

 

Noapte de rugăciune 
 
Luați în considerare organizarea unui serviciu divin de rugăciune care să dureze toată noaptea, ca parte a celor Zece 
Zile de Rugăciune. De exemplu, ați putea începe la ora 18:00 și ați putea termina la ora 6:00. Alegeți un program 
potrivit pentru grupul dumneavoastră. 
 
De ce o noapte de rugăciune? 
Nu este nimic "sfânt" în a sta treaz și a te ruga toată noaptea. Cu toate acestea, noaptea ar putea fi singurul moment 
în care oamenii nu sunt ocupați sau grăbiți. Credem că scopul tău nu ar trebui să fie să stai treaz toată noaptea, ci 
să te rogi atât timp cât este necesar și până când te-ai rugat pentru tot ceea ce simți că Dumnezeu vrea să te rogi.  
 
Sugerăm ca mai multe persoane să conducă pe rând în cursul nopții. Asigurați-vă că faceți câteva pauze. În calitate 
de lider, puteți simți atmosfera și știți când este nevoie de o pauză și când trebuie să treceți la următoarea secțiune 
de rugăciune. De asemenea, puteți încorpora citirea unor pasaje din Biblie în timpul de rugăciune. Este posibil să 
doriți să faceți toate elementele sugerate sau doar unele dintre ele, în funcție de ceea ce este mai bine pentru grupul 
dumneavoastră.  Simțiți-vă liberi să schimbați ordinea. 
 
Sugestie de program  pentru noaptea de rugăciune 
 
Începeți cu un timp de laudă. Lăudați-L pe Dumnezeu în rugăciunile voastre și, de asemenea, prin cântări.  
 
Luați-vă timp pentru mărturisirea păcatelor, asigurându-vă că nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu să vă audă. 
Oferiți oamenilor timp pentru mărturisire în taină și organizați un moment de mărturisire colectivă. Încurajați-i pe 
oameni să mărturisească păcatele ascunse în taină și să mărturisească în public doar păcatele publice. În Daniel 9:1-
19 citim despre Daniel, care a mijlocit și a mărturisit public păcatele poporului lui Dumnezeu.  
 
Rugați-vă pentru nevoile oamenilor care participă la întâlnirea de rugăciune. Atât de mulți oameni suferă sau 
au nevoie de rugăciune, sau cunosc pe altcineva care are nevoie disperată de rugăciune. Faceți un cerc, puneți un 
scaun în mijloc și invitați-i pe cei care au o cerere specială de rugăciune să vină pe rând și să își împărtășească cererile. 
Apoi adunați-vă în jurul persoanei și rugați două sau trei persoane să se roage pentru nevoia specifică a persoanei 
respective și să ceară împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu.  
  
Împărțiți grupul în două. Cereți femeilor să se roage într-o cameră (cu o femeie lider), iar bărbaților în altă cameră 
(cu un bărbat lider). Multe nevoi personale nu pot și nu ar trebui să fie împărtășite cu toată lumea. Este mai ușor de 
împărtășit cu cei de același sex.  
 
După ce vă reuniți din nou, rugați-vă pentru nevoile din localitatea și biserica voastră. Luați-vă timp și pentru 
cererile de rugăciune ale bisericii mondiale (enumerate într-un document separat în materialele celor Zece Zile 
de Rugăciune). Nu simțiți că trebuie să vă grăbiți să parcurgeți întreaga listă. Poate doriți să vă împărțiți în grupuri 
mici și să cereți fiecărui grup să se roage pentru o parte din listă. 
 
Rugați-vă pentru lista de cinci-șapte persoane pentru care v-ați rugat în aceste zece zile. 
 
Alegeți un pasaj biblic și rugați-vă folosind cuvintele acelui pasaj  
 
Încheiați timpul de rugăciune cu un alt timp de laudă și mulțumire. 
 



 

Provocarea la acțiune a celor Zece Zile de Rugăciune 
 
Isus ne cheamă nu numai să ne rugăm, ci și să slujim nevoilor spirituale și fizice ale celor din jurul nostru. "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 lucrarea Divina Vindecare  citim: " 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). Am primit atât de multă iubire de la Mântuitorul nostru 
și avem privilegiul de a împărtăși această iubire cu prietenii, vecinii și străinii aflați în nevoie. 

Întrebați-L pe Dumnezeu cum puteți tu și biserica ta să slujiți altora după cele Zece Zile de Rugăciune. În timp ce 
lucrați la organizarea activităților de slujire, evitați să lăsați ca aranjamentele 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). 

Iată câteva modalități de a-i ajuta pe ceilalți. Alegeți orice se potrivește nevoilor oamenilor din jur și nu ezitați să 
adăugați propriile idei.  

• Gătiți o masă pentru cineva care a fost bolnav. 
• Invitați un vecin/coleg de muncă la o întâlnire socială. 
• Oferiți mâncare unei persoane fără adăpost. 
• Donează hainele pe care ai vrea să ți se doneze. 
• "Adoptați" o persoană în vârstă. Vizitați persoana în cauză în mod regulat și ajutați-o la treburile casnice, la 

cumpărături, la gătit sau la grădinărit.  
• Coaceți niște pâine și împărțiți o pâine cu un vecin. 
• Ajutați la proiecte de cartier. 
• Oferiți-vă să stați cu o persoană bolnavă sau cu handicap pentru ca cei care o îngrijesc să poată face 

cumpărături. 
• Participați la proiecte de cartier. 
• Faceți cunoștință cu un vecin nou, ducându-le ceva pregătit în casă. Faceți-i să se simtă bineveniți în 

cartier. 
• Cumpărați produse alimentare și oferiți-le unei familii nevoiașe. 
• Oferă-te să ții un studiu biblic. 
• Vizitați persoane în aziluri de bătrâni. 
• Dați bani de "buzunar" unui elev. 
• Colectați haine pentru cei nevoiași. Ați putea înființa un dulap de haine la biserica dumneavoastră pentru a 

le împărți cu alții. 
• Donează-ți laptopul vechi sau alte electronice. 
• Donează o mașină veche. 
• Organizați o "Expoziție de sănătate". 
• Trimiteți o scrisoare unui deținut. 
• Organizați o serie de evanghelizări.  
• Sună-ți vecinii să vezi ce mai fac. 
• Dăruiește cuiva o carte care crezi că îi place. 
• Invită pe cineva să-L accepte pe Isus. 
• Organizați o școală de gătit. 
• Împarte cărți despre subiecte biblice. 



 

• Duceți ceva de mâncare la cineva care a pierdut pe cineva drag. 
• Vizitați pe cineva în spital pentru a-l încuraja sau a-l ajuta în vreun fel. 
• Citiți-i unei persoane în vârstă. 
• Vizitează un cămin de copii și oferă- te să dai o mână de ajutor. 
• Înființați un grup de cusut/tricotat/croșetat pentru a face haine pe care să le dăruiți. 
• Citiți Biblia cu voce tare pentru cineva care nu vede sau nu poate citi. 
• Găzduiește o seară a tinerilor la tine acasă. 
• Fă voluntariat la un adăpost pentru persoane abuzate. 
• Donează câteva cărți unei case de copii sau unui adăpost. 
• Mergi la un cămin de bătrâni împreună cu copiii de la biserică. Prezentați-le un program.  
• Planificați și organizați o zi de distracție pentru copiii cu nevoi speciale și familiile acestora. 
• Organizați o zi de curățenie în cartier. 
• Organizează un club de sănătate la biserică. Invită prieteni și vecini  
• Întrebați pe cineva dacă ar dori să se alăture vouă pentru a viziona un DVD cu un mesaj spiritual. În timp 

ce vă uitați împreună, rugați-vă ca Duhul Sfânt să vorbească inimii persoanei respective. 
• Concepeți propriul proiect. 

 
 
 



 

 

Făgăduințe pe care să le cerem în rugăciune 
Versiunea Cornilescu 
 
Făgăduințe pentru Duhul Sfânt 

”Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată 
pentru toată verdeaţa de pe câmp.” Zaharia 10:1 

”Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din 
ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” Luca 11:13 

”Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile 
şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu… Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte 
păcatul, neprihănirea şi judecata.” Ioan 14:26, 16:8 

”Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele 
şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl; şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca 
Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” Ioan 14:12-14 

”Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: ’Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: 
Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’ – zice Domnul oştirilor!” Zaharia 
4:6. 

Făgăduința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni 

”Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.” Ioan 15:7 

”Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, 
pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” Evrei 4:16 

”De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” Marcu 
11:24 

”Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” Psalmii 50:15 

”Vă mai spun iarăşi 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 

”Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”  Matei 21:22 

”Și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în 
Numele Meu, voi face.”  Ioan 14:13, 14. 

”În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în 
Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria 
voastră să fie deplină.” Ioan 16:23, 24 

”Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne 
ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” 1 Ioan 5:14, 15. 

Făgăduințe despre puterea lui Dumnezeu 

”Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va 
avea un fiu.” Geneza 18:14 

”Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi stați liniștiți.” Exodul 14:14 



 

 

”Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la 
Dumnezeu.” Marcu 10:27 

”Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.” 1 Tesaloniceni 5:24 

”Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” Iov 42:2 

”Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva 
noastră?” Romani 8:31, 32 

”Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce 
a făgăduit, oare nu va împlini?” Numeri 23:19 

”Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu 
osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în 
leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, 
ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc.” Isaia 40:28-31 

Făgăduințe privind călăuzirea lui Dumnezeu 

”Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, 
căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9 

”Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci 
nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.” Geneza 28:15 

”Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te ducă în locul pe care l-am pregătit.” 
Exodul 23:20 

”Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din 
tot sufletul tău.” Deuteronomul 4:29 

”Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” Ieremia 
33:3 

”Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi 
strâmtorile, în vâlcele!” Isaia 40:4, 5 

”Eu – zice Domnul – te voi învăța şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea 
îndreptată asupra ta.” Psalmii 32:8 

”Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu 
te înspăimânta!” Deuteronomul 31:8 

”Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.” Psalmii 
25:12 

”Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, 
şi El îţi va netezi cărările.” Proverbe 3:5, 6 

”Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste 
întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! ” Isaia 58:10, 11 

”Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!” Isaia 65:24 

Făgăduințe privind o inimă schimbată 

”Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă 



 

 

se vor întoarce la Mine cu toată inima lor.” Ieremia 24:7 
”Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul 
tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.” Deuteronomul 30:6 

”Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi 
da o inimă de carne.” Ezechiel 36:26 

”Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” 
Filipeni 1:6 

”Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi. ”2 Corinteni 5:17 

”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, 
pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 
însuşi pentru mine.” Galateni 2:20 

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie 
păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. ”1 Tesaloniceni 5:23, 24 

Făgăduințe privind iertarea 

”Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se 
va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.” 2 Cronici 7:14 

”Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.” Psalmii 86:5 

”Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este 
în ceruri să vă ierte greşelile voastre.” Marcu 11:25 

”Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în 
Hristos. ” Efeseni 4:32 

”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice 
nelegiuire.” 1 Ioan 1:9 

”Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca 
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” Isaia 1:18 

”Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.” Isaia 43:25 

”Căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” Ieremia 31:34 

”În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.” Efeseni 1:7 

Făgăduințe privind biruința asupra păcatului 

”Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este 
credinţa noastră.” 1 Ioan 5:4 

Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” Rom. 8:37 

”Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” 1 Corinteni 
15:57 

”Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu 
îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” Isaia 41:10 



 

 

”Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale 
celui rău.” Efeseni 6:16 

”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, 
pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 
însuşi pentru mine.” Galateni 2:20 

”Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Filipeni 
2:13 

”Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. ” Galateni 5:16 

”Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos 
să fie cu voi! Amin.” Romani 16:20 

”Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi 
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Romani 12:2 

”Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” 1 Ioan 
2:15 

Făgăduințe privind vindecarea 

El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine 
înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din 
bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.” Exodul 15:26 

”Și puterea ta să ţină cât zilele tale!” Deuteronomul 33:25 

”Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El 
îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi 
satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.” Psalmii 103:2-5 

”Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! ” Proverbe 3:7, 8 

”Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai 
faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a 
luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru 
păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin 
rănile Lui suntem tămăduiţi.” Isaia 53:3-5 

”Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea!” 
Ieremia 17:14 

”Dar te voi vindeca şi îţi voi lega rănile, zice Domnul.” Ieremia 30:17 

”Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.” 
Ieremia 33:6 

”Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile 
Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd”. Maleahi 4:2 

”Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge 
cu untdelemn în Numele Domnului.” Iacov 5:14-15 

 



 

 

Făgăduințe pentru putere de a face voia lui Dumnezeu 

”De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru 
dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult 
o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.” 2 Cor. 4:16-18 

”Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” 
Galateni 6:9 

”Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” Filipeni 4:13 

”Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Fil. 2:13 

„Şi El mi-a zis: `Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.` Deci mă 
voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.” 2 Corinteni 
12:9 

Făgăduințe pentru a fi martorii lui Dumnezeu 

”Nu vă temeţi şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu demult lucrul acesta? Voi Îmi sunteţi 
martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!” Isaia 44:8 

”Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.” Isaia 60:1 

”Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat 
slujba împăcării.”  2 Corinteni 5:18 

”Dar Domnul mi-a zis: Nu zice:  ‘Sunt un copil‘, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune 
tot ce-ţi voi porunci.”  Ieremia 1:7 

”Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” Faptele Apostolilor 1:8 

”Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi 
l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa 
minunată.” 1 Petru 2:9 

”Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală 
de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă.” 1 Petru 3:15 

 

 



 

 

Sărbătoarea din Sabat 
 

Concepeți ultimul Sabat din cele Zece Zile de Rugăciune ca un timp în care să sărbătorim bunătatea și 
puterea lui Dumnezeu. Împărtășiți modul în care ați experimentat puterea rugăciunii și vestea bună a 
Evangheliei veșnice în ultimele zece zile. Bucurați-vă de ceea ce a făcut, face și va face Dumnezeu. 

Nevoile fiecărei adunări sunt unice, așa că vă rugăm să colaborați cu liderii locali pentru a dezvolta 
un plan specific pentru biserica dumneavoastră. Iată câteva elemente posibile pe care să le includeți 
în serviciul divin din ultimul Sabat. 
 

Tema: 
Înapoi la altar - Să facem loc pentru Dumnezeu 
 
Verset tematic: 
" Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, 
fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl." (Ioan 4:23). 
 
Imnuri sugerate: 
E-al rugii mele ceas divin 191 
Dați-ne-n mână Biblia cea sfântă 151 
Rămâi cu noi  332 
Ploaia târzie promisă 531 

Dulcea chemare  461 
Când ești apăsat de durere  125 
 
Idei de predici: 
Rugați un pastor, un prezbiter sau un lider de rugăciune să țină o scurtă predică despre importanța 
timpului personal regulat de rugăciune și a închinării în familie. Pasaj din Scriptură: Ioan 4:23. 
 
[SAU] 
Rugați participanții la cele Zece Zile de Rugăciune să ofere pe rând rezumate de 1 sau 2 minute pentru 
fiecare dintre cele 10 teme de rugăciune zilnică. Împărtășiți titlul, versetul principal și un gând cheie. 
(Planificați din timp astfel încât prezentările să rămână de 1-2 minute. Pentru majoritatea oamenilor, un 
minut reprezintă 125-150 de cuvinte rostite). 
[SAU] 
Înscrieți trei persoane de vârste diferite pentru a prezenta predici de 5 minute despre modul în care 
petrec timpul personal de rugăciune. În plus, invitați una sau două familii să împărtășească idei despre 
cum să faciliteze experiențe atractive de închinare în familie Tinerii ar putea, de asemenea, să ajute cu 
muzică sau să prezinte experiențe. 
Încheiați cu un apel către ascultători să facă din timpul devoțional personal și din închinarea în familie o 
prioritate. 
 
 



 

Alte idei de programe: 
Mărturii ale membrilor despre rugăciunea ascultată 
Timp de rugăciune în grupuri mici 
Anunțarea unor viitoare activități de rugăciune sau de slujire 
Povestire pentru copii despre închinare și rugăciunea zilnică 
Selecții muzicale speciale 
 



 

 

Cereri de rugăciune ale bisericii mondiale 
 
• Doamne, Te rugăm să lași ca o redeșteptare puternică a evlaviei de altă dată să cuprindă biserica Ta în aceste zile 

ale sfârșitului. Fie ca noi să stăm de partea adevărului chiar dacă ar cădea cerurile. 
• Ne rugăm pentru libertatea religioasă și libertatea de conștiință în întreaga lume. Doamne, Te rugăm să deschizi 

uși pentru proclamarea Cuvântului Tău. 
• Doamne, fie ca biserica Ta mondială să accepte chemarea de a vesti pe scară largă soliile celor trei îngeri la fiecare 

națiune și limbă. Arată-ne cum să centrăm toate aceste învățături pe dragostea și neprihănirea lui Hristos. 
• Doamne, fie ca adventiștii din întreaga lume să declare "Voi merge" și să accepte chemarea de a Te sluji și de a 

proclama vestea bună a mântuirii. 
• Ne rugăm pentru înțelepciune pentru a căuta, înțelege și urma Biblia sfântă a lui Dumnezeu. Învață-ne să 

împărtășim altora corect și cu credincioșie cuvintele adevărului. 
• Doamne, Te rugăm să ne reînnoiești aprecierea pentru învățătura divină găsită în scrierile inspirate ale lui Ellen 

White. 
• Ne rugăm pentru ca ploaia târzie a Duhului Sfânt să ne dea putere în mărturia noastră și să ne împuternicească 

să terminăm lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o de făcut înainte de a Doua Venire. 
• Doamne, ne rugăm pentru vindecarea și mila Ta în zonele puternic afectate de COVID-19. 
• Ne rugăm pentru ca profesioniștii din domeniul medical, oamenii de știință, liderii guvernamentali și oficialii din 

domeniul sănătății publice să aibă înțelepciune pentru numeroasele decizii pe care trebuie să le ia.  
• Ne rugăm ca adventiștii din întreaga lume să ofere ajutor practic și încurajare celor care suferă. Dă-ne curaj, 

creativitate și un spirit altruist atunci când vecinii noștri au cea mai mare nevoie de noi. 
• Ne rugăm pentru cei care sunt afectați financiar de pierderea locurilor de muncă și de carantină. 
• Doamne, Te rugăm arată-le membrilor bisericii cum să-i ajute pe cei care se luptă cu probleme de sănătate mintală 

sau cu izolare. 
• Ne rugăm ca pastorii și bisericile să găsească modalități de a păstra legătura cu membrii bisericii în timpul 

carantinelor. Doamne, Te rugăm să strângi biserica Ta laolaltă în închinare și slujire. 
• Ne rugăm pentru o redeșteptare spirituală în rândul tinerilor adventiști de ziua a șaptea care frecventează colegiile 

și universitățile din întreaga lume. Fie ca ei să devină ambasadori plini de viață pentru Hristos. 
• Ne rugăm pentru cei 69% din populația pământului care nu au primit o prezentare clară a lui Isus. 
• Ne rugăm pentru cele 62 de milioane de oameni din cele 28 de orașe din fosta Uniune Sovietică (Divizia Euro-Asia) 

la care s-a ajuns cel mai puțin. 
• Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice misionari curajoși care să dorească să lucreze în cele 746 de grupuri etnice din 

cele 20 de țări din Orientul Mijlociu. 
• Ne rugăm pentru un val puternic de adventiști care Îl vor sluji pe Dumnezeu iubindu-i pe alții și împărtășind 

Cuvântul Tău oamenilor din alte culturi și religii.  
• Doamne, Te rugăm să ridici studenți valdenzi moderni care sunt dispuși să Te slujească în locuri dificile. 
• Ne rugăm pentru membrii adventiști care se confruntă cu persecuția sau închisoarea din cauza convingerilor lor. 
• Ne rugăm pentru ca 202 milioane de oameni din cele 41 de orașe din Diviziunea Asia de Sud-Pacific la care s-a 

ajuns cel mai puțin să-L cunoască pe Isus. 
• Ne rugăm pentru Departamentul Școala de Sabat / Lucrare Personală al fiecărei biserici locale care caută să 

împlinească planul lui Dumnezeu și ajung la cei din localitățile lor cu slujire iubitoare, studii biblice și 
mărturie personală.  

• Ne rugăm pentru Agenția de Dezvoltare, Refacere și Ajutor  (ADRA), care răspunde nevoilor practice din întreaga 
lume. 

▪ Ne rugăm pentru cele 16 milioane de oameni din cele 6 orașe din Diviziunea Pacificului de Sud la care s-a ajuns 
cel mai puțin.  



 

• Ne rugăm pentru ca Duhul Sfânt să ne ajute să știm cum să ajungem la 406 milioane de oameni din cele 105 orașe 
din Diviziunea Asiei Pacificului de Nord la care s-a ajuns cel mai puțin.  

▪ Doamne, Te rugăm să binecuvântezi Departamentul Capelanilor Adventiști care mobilizează capelanii și membrii 
interesați pentru a sluji celor aflați în închisoare.  

• Doamne, ne rugăm pentru instructorii Școlii de Sabat. Te rugăm să-i faci să înțeleagă cât de importantă este 
lucrarea lor pentru copiii noștri.  

• Doamne, căutăm călăuzirea Ta pentru numeroasele Centre de influență, programe de sănătate și familie și cluburi 
de exploratori din întreaga lume. 

• Ne rugăm ca Tu să ne ajuți să iubim, să hrănim și să instruim noii membri și vizitatori ai bisericii. 
• Doamne, Te rugăm să ne arăți cum să trimitem mai multă literatură (tipărită și electronică) plină de adevăr, în 

localitățile noastre. Ne rugăm ca oamenii să o citească și ca Duhul Sfânt să îi convingă de adevărul biblic. 
• Doamne, cerem protecția Ta pentru misionarii care lucrează în locuri periculoase.  
• Te rugăm să ridici evangheliști literari, studenți voluntari, autori, specialiști media și susținători financiari pentru a 

răspândi cuvinte de speranță și viață.  
• Ne rugăm pentru școlile adventiste, pentru elevii și profesorii din întreaga lume. Fie ca aceste școli să predea cu 

credincioșie adevărul biblic și să-i conducă pe tineri spre misiune, slujire și o relație mântuitoare cu Hristos. 
• Doamne, dă-ne înțelepciunea de a ajunge la culturile seculare care nu sunt interesate de religie. Fă ca Duhul Tău 

cel Sfânt să dărâme zidurile care înconjoară inimile seculare. 
• Binecuvântează-ne în timp ce ne apropiem de oamenii înrobiți de închinarea la spirite, idolatrie și credințe 

animiste. Ajută-ne să înțelegem viziunea lor asupra lumii și să le prezentăm un Mântuitor personal. 
• Doamne, Te rugăm inspiră-i pe adventiștii de ziua a șaptea din întreaga lume să se roage ca niciodată înainte. 

Învață-ne să cerem împlinirea făgăduințelor Tale și să ne așteptăm ca Tu să muți munții din loc atunci când ne 
rugăm. 

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

• Arată-ne cum să răspundem nevoilor practice și spirituale ale refugiaților. Fie ca biserica noastră să fie cunoscută 
pentru dragostea față de toți oamenii, indiferent cine sunt sau de unde vin. 

• Te rugăm să ridici misionari urbani care să planteze biserici pentru cele 806 grupuri etnice din cele 20 de țări ale 
Diviziunii Inter-Europene. 

• Te rugăm să ridici o armată de lucrători care să planteze biserici pentru cele 948 de grupuri etnice din cele 38 de 
țări ale Diviziei Inter - Americane. 

• Te rugăm să ne înveți cum să proclamăm punctele fundamentale ale bisericii noastre cu claritate, creativitate și 
autenticitate biblică. Fie ca dragostea lui Isus să fie în centrul a tot ceea ce credem. 

• Doamne, Te rugăm să pregătești tineri pentru a planta biserici pentru cele 789 de grupuri etnice din cele 9 țări ale 
Diviziunii Nord-Americane. 

• Îți cerem să pregătești voluntari pentru a sluji cele 70 de grupuri etnice din Israel. 
• Te rugăm să ridici misionari medicali care să planteze biserici printre cele 830 de grupuri etnice din cele 11 țări ale 

Diviziunii Africa Centrală și de Est.  
• Te rugăm să ridici oameni ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 2.568 de grupuri etnice din cele 4 țări ale 

Diviziunii Asia de Sud.  
• Te rugăm, fă ca familiile noastre să dezvăluie dragostea Ta în casele și localitățile noastre. Îți cerem să aduci 

armonie în cămine, să vindeci relațiile distruse, să protejezi pe cei vulnerabili de abuzuri și să descoperi puterea 
Ta sfințitoare în situații aparent fără speranță.  

• Te rugăm să ridici asistente medicale și doctori care să planteze noi biserici printre cele 1 978 de grupuri etnice din 
cele 22 de țări din Diviziunea Africa Centrală și de Vest. 

▪ Ne rugăm pentru cele 49 de milioane de oameni din cele 19 orașe din Diviziunea Trans-Europeană la care s-a 
ajuns cel mai puțin. . 

• Ne rugăm pentru copiii noștri. Te rugăm să le dai puterea de a sta cu îndrăzneală pentru Tine atunci când 
întâmpină obstacole și presiuni. Ajută-i să facă alegeri înțelepte și să stea pentru adevăr. 



 

• Învață-ne să urmăm exemplul altruist al lui Hristos prin satisfacerea nevoilor zilnice ale oamenilor din apropierea 
noastră. Înzestrează-ne pentru a sluji ca misionari medicali, voluntari și prieteni ai celor nevoiași.  

• Ne rugăm pentru liderii de tineret din întreaga lume care transmit cu credincioșie moștenirea noastră următoarei 
generații: identitate în Hristos, misiune ca adventiști de ziua a șaptea și conducere în biserica locală. 

• Ne rugăm pentru tinerii care trăiesc în pericol pentru Domnul în cadrul programelor Un An în Misiune și Misiunea 
Caleb. 

• Fie ca membrii bisericii noastre, pastorii și liderii din întreaga lume să se hrănească cu Cuvântul lui Dumnezeu în 
fiecare zi. Fie ca și noi să Te căutăm zilnic în rugăciune personală. Amintește-ne că, fără Tine, nu putem face nimic. 
 



 

 

Înapoi la altar - Rugăciune pentru o inimă reconectată 
 

ZIUA 1 - UNDE EȘTI?  
 
" Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: ,Unde eşti?'" (Geneza 3:9) 

Cea mai importantă întrebare 

Există oare o întrebare mai cercetătoare decât cea pe care Dumnezeu a adresat-o lui Adam, proaspăt 
căzut? Dumnezeu, desigur, știa exact unde se aflau Adam și Eva. El este omniscient - atotștiutor - la urma 
urmei, așa că Dumnezeu întreba de fapt: Adam, tu știi unde ești? Adam și Eva nu Îl ascultaseră pe 
Dumnezeu (Geneza 3, 4), iar neascultarea lor a creat o breșă, o ruptură în ceea ce fusese până atunci o 
relație perfectă între Dumnezeu și coroana creațiunii Sale. Locul în care Dumnezeu îi întâlnise în fiecare 
zi până atunci era gol în această zi. Primele chipuri create vreodată nu au afișat niciun zâmbet pentru 
Creatorul lor în acea zi. Brațele pe care El le modelase din lut nu L-au înfășurat în acea zi. Inimile ale căror 
bătăi se sincronizaseră adesea cu ale Lui erau ciudat de îndepărtate, aproape tăcute în acea zi. 

Nu este suficient 

Ellen White comentează: "Satana a spus sfintei perechi că va avea de câștigat prin călcarea Legii lui 
Dumnezeu. Nu vedem noi și astăzi asemenea raționamente?” (Patriarhi și profeți, p. 54). Adam și Eva au 
făcut greșeala de a-l asculta pe diavol, iar acesta i-a convins că ceea ce le oferea Dumnezeu nu era de 
ajuns, că nu era suficientă comuniunea cu Dumnezeu într-o relație strânsă, de încredere. Într-o clipă, 
climatul blând și liniștit al Edenului părea acum " părea că îngheață perechea vinovată. Iubirea și pacea 
care fuseseră partea lor s-au dus, iar în locul lor ei aveau simțământul păcatului, o teamă pentru viitor, o 
goliciune a sufletului. Veșmântul de lumină care-i acoperea acum a dispărut și, pentru a-l înlocui, ei au 
încercat să dea formă unui acoperământ pentru ei; căci goi, nu puteau să dea ochii cu Dumnezeu și cu 
sfinții îngeri." (p. 57). Păcatul schimbase starea spirituală a singurelor creaturi din Eden cu care 
Dumnezeu Își împărtășise chiar chipul Său. Într-adevăr, spulberase chipul lui Dumnezeu din ele.  

Un timp de rugăciune 

De la relația ruptă a lui Adam și Eva cu Dumnezeu până la potopul actual de legături rupte pe care le 
vedem gravate pe fețele din întreaga lume, poate că nu există nimic mai important pentru care să ne 
rugăm decât pentru o întoarcere la locul unde Dumnezeu ne așteaptă. Poate că au trecut milenii, dar 
minciunile care i-au doborât pe Adam și Eva nu s-au schimbat. Satana pretinde în continuare că 
Dumnezeu ne ascunde ceva, că nu putem avea încredere în El, că nu este suficient. Acest mesaj este 
deosebit de atrăgător într-o epocă digitală, obsedată de tehnologie, în care mai multe gadgeturi și 
conectivitate promit un tip de nirvana spirituală, o stare superioară în care ne controlăm soarta în loc să 
ne plecăm în fața Dumnezeului care ne-a creat. Acum este momentul să respingem minciunile Satanei 
și să ne întoarcem la Cel care ne-a iubit cu o dragoste veșnică, la Cel care ne atrage alături de El cu 
bunătate (Ieremia 31:3)! 

Să ne rugăm împreună. 

 



 

 

Timp de rugăciune (30–45 minute) 

O promisiune puternică 
" Este minunat că ne putem ruga eficient, că ființele muritoare, nevrednice, au puterea de a-și înălța 
cererile spre Dumnezeu. Ce putere mai înaltă ca aceasta își poate dori omul — să intre în legătură cu 
Dumnezeul cel infinit? Omul slab și păcătos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul lui. Putem rosti cuvinte 
care să ajungă până la tronul monarhului universului. Noi putem vorbi cu Isus, în timp ce mergem pe 
drum, iar El ne spune: ,Eu sunt la dreapta ta.” (Ellen G. White, Rugăciunea, p. 7) 
 
Toate grupurile de rugăciune au moduri diferite de a se ruga împreună. Vă încurajăm să petreceți 
următoarele 30-45 de minute în rugăciune unită, în orice mod vă conduce Duhul Sfânt. Mai jos sunt 
câteva exemple de rugăciune prin Scriptură. Vă puteți ruga și prin alte pasaje. Consultați Ghidul 
liderului pentru alte idei de rugăciune. 

Rugăciunea  folosind Cuvântului lui Dumnezeu - Ieremia 24:7 

"Le voi da o inimă ca să înțeleagă faptul că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul 
lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor. 
 
"Eu voi fi Dumnezeul lor" 
Doamne, Îți mulțumim că vii să ne găsești atunci când am făcut lucruri care au rupt relația noastră cu Tine. Îți 
mulțumim pentru că ne iubești cu o dragoste care durează pentru totdeauna și pentru că ne atragi în mod 
constant, consecvent și vizibil alături de Tine în fiecare moment al fiecărei zile. Îți mulțumim, Doamne, pentru o 
iubire care încă îi caută pe păcătoși! Amin. 
 
"Cu toată inima lor" 
Preasfinte Isuse, îți mulțumim pentru promisiunea unei inimi reaprinse, o inimă care Îl caută pe Dumnezeu și 
Îl așteaptă în vremuri de lipsă și în vremuri de belșug. Îți cerem să-Ți împlinești promisiunea unei inimi noi, cu 
o nouă afecțiune pentru Tine. Amin. 
 
"Ei vor fi poporul meu" 
Doamne, ne uimește faptul că ne-ai revendica ca fiind ai Tăi după ce noi te-am părăsit. Îți mulțumim că ne-ai 
acoperit cu viața perfectă a lui Isus Hristos și că ne-ai dat un nume nou (Apocalipsa 2:17). Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa. 
Mărturisire: Luați-vă câteva minute pentru o mărturisire în taină și mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți-i lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp pentru a asculta vocea lui Dumnezeu și răspundeți prin laudă sau cântare 

Imnuri sugerate 

E-al rugii mele ceas divin (#191); Așa cum sunt (# 178); Oare n-ați aflat voi încă (#456); Dulcea chemare 
(# 461); Tot mai aproape (#347) 
 



 

 

Înapoi la Altar - Un loc de aducere aminte 
 

ZIUA 2 - CONSACRAȚIE ȘI COMEMORARE  
 
"Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase." (Geneza 12:7). 

Consacrare și comemorare 

În Biblie, altarele reprezintă întotdeauna locuri de consacrare și comemorare. Ele sunt un simbol exterior 
al legăturii personale a cuiva cu Dumnezeu, al recunoașterii și închinării la Dumnezeul cel viu și adevărat. 
Altarele erau adesea construite pentru a comemora întâlniri cu Dumnezeu care au avut un impact 
profund asupra vieții cuiva. Atunci când Dumnezeu făcea ceva "ieșit din comun", "supranatural" sau 
"super-special", beneficiarii actului măreț al lui Dumnezeu adesea nu doreau să uite, de aceea construiau 
un altar - un loc de aducere aminte - în locul în care îl văzuseră pe Dumnezeu lucrând. 

Când Dumnezeu i-a spus lui Avram, în Geneza 12:7, că va da țara Canaan urmașilor săi, Avram a construit 
un altar acolo pentru că întâlnirea sa cu Dumnezeu a fost " ieșită din comun." În acel moment, Dumnezeu 
a promis că va depăși tot ce era normal în viața lui Avram și va face din sămânța lui un popor mare și 
puternic. Când Isaac rătăcea prin deșertul Gerar și se lupta cu localnicii pentru fântânile de apă, 
Dumnezeu i s-a arătat și i-a spus: " Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu 
tine. Te voi binecuvânta şi îţi voi înmulți sămânța " (Geneza 26:24). Isaac a comemorat această întâlnire 
divină construind un altar chiar în acel loc, deoarece întâlnirea sa cu Dumnezeu a fost "supranaturală". 
Dumnezeu a străpuns ordinea naturală a vieții lui Isaac pentru a afirma că promisiunea pe care i-a făcut-
o tatălui lui Isaac era acum și promisiunea lui Isaac. Iacov, fiul lui Isaac, a călătorit până la un loc numit 
Betel (Geneza 35:3) și a construit un altar în cinstea lui Dumnezeu, care i se arătase în timpul fugii lui 
Esau. Pentru că acea întâlnire cu Dumnezeu a fost "super-specială", Iacov a construit un altar acolo. Un 
Ghedeon temător a fost plăcut surprins când Dumnezeu i s-a arătat în pace și l-a chemat să conducă 
națiunea spre victorie. Ghedeon a fost atât de mișcat încât a construit un altar la fața locului și l-a numit 
"Iehova este pace" (Judecători 6:24), deoarece întâlnirea sa cu Dumnezeu a fost "super-pașnică"! 

Nu uita niciodată 

În timp ce mulți consideră că faptele mărețe ale lui Dumnezeu în viața lor sunt simple momente de 
coincidență sau întâmplare, alții recunosc mișcarea lui Dumnezeu și fac tot ce le stă în putință pentru a 
nu uita niciodată ce a făcut El. Și există un beneficiu suplimentar al eforturilor lor: viitorii călători pe 
drumul vieții sunt binecuvântați de altarele ridicate de credincioși. Ellen White notează: " Avraam, ne dă 
un valoros exemplu. Viața lui a fost o viață de rugăciune. Oriunde își ridica el cortul, ridica alături și altarul 
său, strângând pe toți cei din tabăra sa la jertfele de dimineață și seară. Când își muta cortul, altarul 
rămânea acolo. Canaaniții nomazi au primit învățături de la Avraam; și ori de câte ori unul dintre aceștia 
ajungea la altarul acela, se închina acolo viului Dumnezeu " (From Eternity Past, p. 76).  

Ce binecuvântări cerești vrei să-ți amintești în viitor? Și ce altar pentru Dumnezeu vei construi astăzi? 

Să vorbim cu Dumnezeul nostru. 

  

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu - Geneza 12:7 

" Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase " 
 
"El a construit un altar" 
Doamne, în această zi vreau să-mi amintesc ce ai făcut Tu în viața mea, cum ai intervenit când eram pe o cale 
greșită, cum m-ai salvat. Vreau să-mi amintesc și să Te laud pentru harul Tău iubitor față de mine. Îmi amintesc 
de bunătatea Ta și, ca răspuns, îmi voi (re)consacra Ție viața mea. Amin. 
 
"Domnului" 
Doamne Dumnezeule, Tu și numai Tu meriți lauda, închinarea și consacrarea noastră. Nu există un alt 
dumnezeu ca Tine: atât de iubitor, atât de bun, atât de răbdător, atât de milostiv, atât de puternic și atât de 
dispus să salveze și să ajute. Ochii noștri sunt ațintiți asupra Ta, Doamne. Inimile noastre sunt ale Tale. Adorația 
și lauda noastră sunt doar pentru Tine, căci Tu ești vrednic! Amin. 
 
"Care i S-a arătat" 
Tată, prezența Ta ne înconjoară mereu - da, mai aproape decât ne dăm seama. Te-ai făcut cunoscut, fie prin 
intermediul Bibliei, al Duhului Profeției, al unei predici, a unei rugăciuni sau a unei alte persoane- și Îți 
mulțumim că Te-ai descoperit. Ne bucurăm de realitatea prezenței Tale a tot pătrunzătoare prin Duhul Tău cel 
Sfânt și Te invităm să locuiești în trupurile noastre ca vase vii. Slăvește-Te prin noi. Arată-ne cum să-i iubim pe 
oamenii din jurul nostru și cum să-i conducem spre adevărul Tău. Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
 
O, ce nespusă fericire  (#398); Iehova-i din veac (#18); Vino, Duh de viață sfântă (#141). 
 
 



 

 

Înapoi la altar - Cadența vieții 
 

ZIUA 3 - DIMINEAȚA ȘI SEARA  
 
"Ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul." 1 Cronici 
23:30 

Viața cu Dumnezeu 

O lectură a cărții 1 Cronici 23 ne arată că Dumnezeu le-a poruncit leviților - cei care se ocupau de templul 
evreiesc antic și de serviciile sale - să stea în prezența Sa, ridicându-și vocile în semn de mulțumire și laudă 
în fiecare dimineață și în fiecare seară. Acest exercițiu de devoțiune își are originea într-un alt imperativ 
pe care Dumnezeu i l-a dat lui Moise atunci când le-a cerut israeliților să "Să-mi facă un locaș sfânt, și Eu 
voi locui în mijlocul lor" (Exodul 25:8). Dumnezeu a mai poruncit: "Un miel să-l jertfești dimineața, iar 
celălalt miel seara" (Exodul 29:39). 

Viața între timp 

Viața israeliților era menită să fie trăită între două experiențe spirituale zilnice, fundamentale. Poporul lui 
Dumnezeu trebuia să înceapă și să încheie fiecare zi cu El. Ei nu trebuiau să ia niciodată harul Său salvator 
ca fiind de la sine înțeles. Aveau nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru a-i proteja de amenințările 
exterioare în timp ce traversau un pustiu ostil în drumul spre Țara Promisă. Aveau nevoie să fie apărați 
împotriva ispitelor lăuntrice - dorința de a practica valorile egiptene, spiritualitatea egipteană și atitudinile 
egiptene învățate în captivitate. Jertfele de dimineață și de seară erau modul în care Dumnezeu stabilea 
un model devoțional pe care indivizii și familiile israelite trebuiau să îl urmeze, un mod de a-i menține 
într-o relație corectă cu El. Iată cum descrie Ellen White această experiență zilnică sacră și solemnă: 

"Când preoții intrau în locul sfânt dimineața și seara, la timpul când se aducea tămâia pe altar, jertfa 
zilnică era gata să fie adusă pe altarul din curtea de afară. Acesta era un timp de mare însemnătate 
pentru închinătorii care se adunau la tabernacol. Înainte de a intra în prezența lui Dumnezeu prin slujirea 
preotului, ei trebuiau să-și ia timp să-și cerceteze în mod stăruitor inima și să-și mărturisească păcatele. 
Ei se uneau în rugăciune tăcută, cu fețele îndreptate spre sfântul locaș. În felul acesta, cererile lor se 
înălțau o dată cu norul de tămâie, în timp ce credința se prindea puternic de meritele Mântuitorului 
făgăduit, preînchipuit prin jertfa de ispășire. Orele rânduite pentru jertfele de dimineața și seara erau 
socotite ca sfinte și au ajuns să fie privite de toată națiunea iudaică asemenea unui timp hotărât pentru 
închinare. Iar când, mai târziu, iudeii au fost împrăștiați ca niște captivi în țări îndepărtate, la orele 
rânduite ei încă își întorceau fețele spre Ierusalim și își înălțau rugăciunile către Dumnezeul lui Israel. În 
practica aceasta, creștinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineața și seara. În timp ce condamnă 
un simplu șir de ceremonii, lipsite de spiritul închinării, Dumnezeu privește cu multă plăcere asupra 
acelora care-L iubesc și care se pleacă dimineața și seara în rugăciune pentru a căuta iertare pentru 
păcatele făptuite și pentru a-I prezenta cererile lor pentru binecuvântările trebuincioase. " (Patriarhi și 
profeți, pp. 353, 354) 
 

Dacă viața ta devoțională și-a pierdut cadența, roagă-L pe Dumnezeu să-ți reînnoiască astăzi 
angajamentul de a te închina dimineața și seara. 

Să vorbim cu Dumnezeul nostru.   

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu - - 1 Cronici 23:30 

”Ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul."  

"În fiecare dimineață" 
Isuse, vrem să ne începem zilele cu Tine. Te rugăm să ne trezești ca să ne bucurăm de comuniunea în prezența 
Ta. Ajută-ne să facem din acest lucru un obicei zilnic și să nu ne grăbim sau să amânăm acest lucru. Ajută-ne 
să Te punem cu adevărat pe primul loc în gândurile noastre în fiecare zi. Amin. 
 
"Să laude și să mărească pe Domnul" 
Tată, ne grăbim să-Ți aducem în față diversele noastre cereri, plângeri și dorințe, uitând uneori că Tu ești o 
Persoană, nu un automat. Adu-ne aminte de toate aspectele caracterului Tău, de toate lucrurile mici și mari pe 
care le-ai făcut și le faci pentru noi, astfel încât să-Ți putem mulțumi și să Te putem lăuda pentru ele. Chiar 
acum, adu-ne în minte motive pentru a Te lăuda. Amin. 
 
"În fiecare seară" 
Doamne, nu dorim doar să ne începem ziua cu Tine, ci și să o încheiem cu Tine. În timp ce reflectăm la orele pe 
care ni le-ai dat, să ne aduci în minte multele momente în care am văzut credincioșia Ta pe parcursul zilei. Să 
adormim cu lauda pe buze, căci Tu ești Mântuitorul nostru veșnic. Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
 
Doamne, pe cărarea Ta  (#701); Îți predau întreaga viață (#335); Tot mai aproape (#347); Deschide-mi 
ochii (#639). 
 
 



 

 

Înapoi la Altar - Reclădește-l și El va veni - din nou! 
 

ZIUA 4 - CE ÎL ADUCE PE DUMNEZEU  ÎNAPOI
 
" Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat." 1 Regi 18:30 

Când ploile s-au oprit 

Atmosfera din acea zi fatidică era încărcată, deși o liniște stranie cuprinsese Muntele Carmel. Înainte, 
acest munte împădurit era luxuriant, verde și frumos. Primea precipitații abundente și era considerat un 
loc sfânt, un loc de binecuvântare și fertilitate (Ellen G. White, Profeți și regi, p. 144). Dar toate acestea se 
schimbaseră. Ceea ce fusese verde era acum ars și gol, rezultatul unei secete dureroase de trei ani și 
jumătate (1 Împărați 17:1; 18:1; Iacov 5:17). Iată cum descrie Ellen White Israelul în această perioadă:  

Pământul era pârjolit ca de foc. Căldura arzătoare a soarelui distrusese și puțina vegetație care supraviețuise. 
Râurile secaseră, iar puținii cai și turmele istovite rătăceau încoace și încolo în disperare. Câmpiile odinioară 
înfloritoare ajunseseră ca o pustie de nisip arzător — o pustie nemărginită. ...  Orașe și sate, atât de prospere 
odinioară, deveniseră locuri de jale. Foamea și setea aduseseră printre oameni și animale o mortalitate 
îngrozitoare. Foametea, cu toate ororile ei, îi cuprinsese din ce în ce mai mult. (Profeți și regi, pp. 124, 125) 
 

Seceta interioară 

Poate că mai mare decât seceta fizică care a cuprins națiunea era seceta spirituală care a lăsat poporul 
lui Dumnezeu însetat sufletește și lipsit de credință. Israelul era condus de regele rău Ahab și de soția sa, 
Izabela. Mireasa sidoniană a lui Ahab a contribuit la slăbirea loialității sale față de Dumnezeu. În această 
catastrofală apostazie spirituală, Dumnezeu l-a chemat pe profetul Ilie. Despre Ilie, Ellen White scrie: "în 
zilele lui Ahab trăia un om al credinței și rugăciunii a cărui lucrare neînfricată era destinată să oprească 
răspândirea rapidă a apostaziei în Israel. " (Profeți și regi, p. 119). 

Ilie reclădește altarul 

După ce profeții lui Baal și ai lui Astarteea nu au reușit să-i facă pe zeii lor să trimită focul, "în timpul 
aducerii jertfei de seară" (1 Împărați 18:36), Ilie a chemat poporul și a reclădit altarul sfărâmat al 
adevăratului Dumnezeu. Într-un sens foarte real, Ilie nu doar chema națiunea înapoi la altarul adevăratei 
închinări; mai degrabă, el chema națiunea înapoi la altarul închinării regulate și sistematice la adevăratul 
Dumnezeu! Altarul închinării colective a lui Israel era dărâmat, dar altarele personale și familiale ale lui 
Israel fuseseră dărâmate cu mult timp înainte.  

Ce Îl aduce pe Dumnezeu înapoi 

Restaurarea unei închinări adevărate și sincere a fost cea care l-a determinat pe Dumnezeu să răspundă 
la Carmel. Primul act de redeșteptare spirituală națională al lui Ilie a fost să reconstruiască altarul 
dărâmat. Dacă altarul de închinare personal sau al familiei tale este dărâmat, reconstruiește-l și lasă focul 
prezenței lui Dumnezeu să-i mistuie pe toți cei care se adună pentru a I se închina! 

Să vorbim cu Dumnezeul nostru. 

 

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu - 1 Împărați 18:30 

"Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat." 

"Poporul s-a apropiat de El" 
 
Isuse, Duhul Tău cel Sfânt a fost cel care a convins inimile israeliților de pe Muntele Carmel, în timp ce Ilie 
reconstruia altarul. În același mod, Îți cerem să convingi inimile noastre astăzi. Arată-ne păcatele noastre, ca 
să găsim iertarea și harul de a învinge în Isus. Apropie-ne de Tine, descoperă frumusețea sfințeniei Tale în inimile 
noastre și dă-ne o dorință de Tine cum nu am mai avut până acum. Amin. 
 
"El a dres altarul Domnului" 
Tatăl nostru, suntem vinovați de faptul că neglijăm timpul regulat cu Tine - închinarea regulată - fie individual, 
fie ca familie. Dă-ne o inimă nouă, o nouă mentalitate și condu-ne să restabilim momente regulate de închinare 
și devoțiune cu Tine. Ajută-ne să dorim din suflet și să fim consecvenți. Revigorează-ne credința, astfel încât să 
putem trăi adevărata religie prin prezența Ta în noi. Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
 
O, Duh Preasfânt, o, dar ceresc  (#140); Cred în Domnul Isus (#219); Tot mai aproape (#347);  
 



 

 

Înapoi la Altar – Te voi căuta devreme 
 

ZIUA 5 - ISUS, CEL CARE SE TREZEȘTE DEVREME  
 
"Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, 
fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl." (Ioan 4:23). 

Adevărul altarului 

Există un "adevăr al altarului" în viața lui Isus pe care niciun creștin nu ar trebui să-l rateze. În ultimele 
zile am reflectat mult asupra altarelor din Scriptură și asupra vieții celor care le-au construit. Altarul este 
o metaforă pentru un loc și un timp de închinare la Dumnezeul  viu și adevărat. Nu este nevoie să 
posedăm un altar fizic pentru a ne închina lui Dumnezeu. De fapt, dacă un urmaș al lui Isus trăiește într-
o comuniune cu Dumnezeu consecventă, serioasă și cufundată în Biblie, el sau ea a ridicat deja un altar 
la fel de real ca cel pe care Ilie l-a reconstruit pe Muntele Carmel (1 Regi 18). 

Vedem un astfel de "altar" în viața lui Isus. În mijlocul unei vieți aglomerate de slujire zilnică, amenințări 
constante și atacuri usturătoare din partea diavolului, Isus și-a făcut timp pentru perioade lungi de 
rugăciune și închinare. El, care era egal cu Tatăl (Filipeni 2:6), a considerat totuși că este important să "se 
oprească și să știe" că Dumnezeu este Dumnezeu (Psalmul 46:10). Isus a înțeles de la o vârstă fragedă 
că pentru chemarea Sa era  nevoie de o legătură constantă cu Tatăl Său. Aceasta era singura cale de a 
duce păcatele lumii pe cruce. 

Se caută cercetători matinali 

În Marcu 1:35, Isus s-a sculat "pe când era încă întuneric de tot" și a găsit un loc liniștit și solitar pentru a 
vorbi - și a asculta - cu Tatăl Său. Ziua precedentă fusese petrecută toată în slujire - vindecând bolnavi, 
scoțând demoni și răscumpărând pe cei pierduți. Când s-au trezit, ucenicii au observat că Isus dispăruse 
și au plecat în căutarea Lui. " Şi, când L-au găsit, I-au zis: „Toți Te caută” " (Marcu 1:37). Răspunsul lui Isus 
este un memento puternic al binecuvântării care îi așteaptă pe toți cei care au grijă de altarul de 
dimineață și de seară. 

"Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi acolo, căci 
pentru aceasta am ieşit", a spus Isus (Marcu 1:38). Ați înțeles? Isus s-a confruntat cu o dilemă puternică. 
Să rămână în locul în care se afla - casa lui Petru - și să continue slujirea rodnică acolo. Sau, să părăsească 
acel loc pentru teritorii de slujire noi, neexperimentate. Puțini creștini din ziua de azi ar renunța la un 
moment rodnic de slujire pentru unul necunoscut. Cu toate acestea, Isus a făcut exact acest lucru fără 
ezitare. Cum a luat El decizia corectă? Dumnezeu Tatăl îi dezvăluise lui Isus planurile pentru acea zi în 
timpul timpului Său de devoțiune privată. Tatăl a afirmat scopul lui Isus în timp ce El se ruga și aștepta în 
prezența Sa. 

Prieteni, atunci când nu-L căutăm pe Dumnezeu devreme în închinare și rugăciune, pierdem planurile lui 
Dumnezeu pentru ziua noastră și afirmarea scopului nostru. Să ne rugăm astăzi pentru angajamentul 
de a ne trezi devreme și de a petrece timp cu Dumnezeu, pentru ca El să ne pregătească să împlinim 
scopul Său pentru ziua și viața noastră. 

Să vorbim cu Dumnezeul nostru. 

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu -  Ioan 4:23 

" Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevărații se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, 
fiindcă astfel de închinători dorește şi Tatăl.." 
 
" Închinătorii adevărați " 
Tată, învață-ne cum să ne închinăm Ție în activitățile noastre de zi cu zi, atât în aspectele importante cât și în 
cele banale ale vieții noastre. Fie ca noi să nu ne mai compartimentăm credința, să nu ne mai gândim la 
închinare doar ca la un eveniment de Sabat, ci să o vedem cu adevărat ca pe cel mai fericit mod de viață. Fie ca 
noi să fim în permanență conectați la Tine și să trăim ca închinători adevărați ai singurului Dumnezeu adevărat. 
Amin.  
 
"Închinați-vă Tatălui în Duh și adevăr" 
Îți mulțumim, Doamne, că ne putem închina Ție de oriunde ne-am afla și oricând dorim. Tu ne auzi, fie că 
suntem acasă, la serviciu, la biserică sau în călătorie. Îți aducem laudă pentru această disponibilitate 24/7 
pentru copiii Tăi. Doamne, călăuzește-ne în tot adevărul prin Duhul Tău cel Sfânt, astfel încât închinarea 
noastră, da, viețile noastre, să fie în armonie cu tot adevărul. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne conduci într-
o experiență de închinare adevărată. Amin. 
 
"Tatăl Își dorește astfel de oameni" 
Tată milostiv, dragostea Ta pentru noi este dincolo de orice înțelegere. Tu dorești ca noi să fim aproape de Tine. 
Tu ne cauți în mod activ și ești atât de dornic să devii totul pentru noi. Iartă-ne atunci când Te-am ignorat și nu 
am petrecut prea mult, sau deloc, timp zilnic cu Tine. Știm că Tu nu Te impui cu forța asupra noastră. Îți 
mulțumim pentru asigurarea că, dacă Te invităm să fii în strânsă legătură cu  noi, Tu vei fi printre noi. Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
 
Pe Isus cât mai devreme  (#349); Când ești apăsat de durere (#125); Zi de zi și-n fiecare clipă (#230); Vino, 
Te-aștept (#364) 

 



 

 

Înapoi la altar – Să închei ziua cu Dumnezeu 
 

ZIUA 6 - LUPTĂTORUL  CARE SE ROAGĂ TOATĂ NOAPTEA  
 
"În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către 
Dumnezeu." (Luca 6:12). 

Un exemplu pentru noi 

Se știe că Isus a petrecut nopți întregi în rugăciune, așa cum a făcut-o în noaptea dinaintea alegerii celor 
12 ucenici care, într-o zi, urmau să ducă Evanghelia în lume (Luca 6:12, 13). Poate că și tu ai fi înclinat să 
stai treaz toată noaptea dacă ai avea o lume de salvat cu ajutorul a 12 păcătoși necalificați. 
Responsabilitatea era atât de grea. Iată cum Îl descrie Ellen White pe Isus, luptătorul care se roagă toată 
noaptea:  

Maiestatea cerului, în timp ce a fost angajat în lucrarea Sa pământească, S-a rugat mult Tatălui 
Său. Adesea era plecat în rugăciune toată noaptea. Duhul Lui era adesea întristat când simțea 
puterile întunericului acestei lumi, și părăsea orașul aglomerat și mulțimea gălăgioasă, și 
căuta un loc retras să-și facă rugăciunile. Muntele Măslinilor era locul favorit pentru 
rugăciunea Fiului lui Dumnezeu. Adesea, după ce mulțimea Îl părăsea pentru a se retrage 
peste noapte, El nu Se odihnea, deși era obosit de lucrările de peste zi... În timp ce orașul era 
cuprins de liniște, iar ucenicii s-au întors la casele lor, pentru o reîmprospătare în somn, Isus 
nu dormea. Rugăciunile Lui sfinte se înălțau spre Tatăl Său, de pe Muntele Măslinilor, pentru 
ca ucenicii Lui să poată fi păziți de influențele rele pe care aveau să le întâmpine zilnic în lume, 
și ca propriul Lui suflet să poată fi întărit și sprijinit pentru sarcinile și încercările zilei 
următoare. Toată noaptea, în timp ce urmașii Lui dormeau, divinul lor Învățător Se ruga. ... 
Exemplul Lui a fost lăsat pentru urmașii Lui. (Mărturii vol.2, p. 508) 

Înțelegerea mizelor 

În timp ce unii creștini își încep ziua cu Dumnezeu, în parte din cauza fricii de ceea ce îi așteaptă odată ce 
părăsesc casa, mulți dintre ei o încheie rareori în prezența Lui. După ce au primit ceea ce aveau nevoie 
pentru a trece ziua, abia dacă se opresc să Îi mulțumească lui Dumnezeu pentru asigurarea celor 
necesare și protecția Sa asupra vieții lor. Obosiți și istoviți, se lasă în pat fără să se gândească prea mult 
să Îl caute pe El pentru puterea de a face față încercărilor de mâine. Rareori Îi mulțumesc.  

Isus a înțeles realitatea spirituală cu miză mare care Îl întâmpina în fiecare zi. Avea o conștientizare acută 
a pericolului spiritual cu care se confruntau ucenicii Săi, chiar și atunci când ei nu aveau nici cea mai mică 
idee (Luca 22:32). Astăzi - și în fiecare zi - să nu ratăm niciodată ocazia de a ne încheia ziua cu inimile 
înălțate către Dumnezeu în rugăciune și laudă. Să ne rugăm cu stăruință unii pentru alții, pentru ca 
Dumnezeu să ne păstreze credincioși pe măsură ce ne apropiem  de revenirea  Domnului Isus Hristos. 

Să vorbim cu Dumnezeul nostru. 

 
 

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu -  Luca 6:12 

" În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către 
Dumnezeu." 

 
"S-a dus pe munte să se roage" 
Isus, suntem atât de recunoscători pentru exemplul Tău pentru noi. Viața Ta este modelul măreț pe care îl 
urmăm și ne rugăm ca Tu să-Ți trăiești viața în noi. Doamne, recunoaștem nevoia noastră de timp petrecut cu 
Tine. Ajută-ne astăzi să ne rezervăm momente speciale de liniște pentru rugăciune. Arată-ne "muntele" care ne 
este disponibil - un loc în care putem să petrecem timp cu Tine și să învățăm să-Ți auzim vocea mai clar. Amin. 
 
"Și a continuat toată noaptea" 
Doamne, cei mai mulți dintre noi nu ne-am rugat niciodată o noapte întreagă. Unii dintre noi se luptă să se 
roage mai mult de 30 de secunde. Și, deși durata rugăciunii nu determină dacă Tu ne auzi sau nu, ne dăm 
seama că mai mult timp cu Tine ar avea ca rezultat mult mai multe binecuvântări pentru noi. În comuniunea 
cu Tine suntem întăriți, ajutați, conduși, condamnați, îndrumați și binecuvântați. Doamne, Te rugăm să ne înveți 
să ne rugăm și să facem din acest timp sfânt cu Tine o prioritate, atât la nivel individual, cât și ca trup al bisericii. 
Fie ca noi să ajungem la punctul în care timpul petrecut în rugăciune să fie mai lung decât timpul pe care îl 
petrecem pe telefoane, în fața televizorului sau concentrați pe alte distracții. Fă-ne luptători ai rugăciunii. Amin. 
 
"În rugăciune către Dumnezeu" 
Dumnezeul nostru iubitor, cu rușine trebuie să recunoaștem că pentru multe provocări nu ne întoarcem mai 
întâi la Tine, ci la alte surse care nu vin de la Tine. De multe ori nici nu ne dăm seama că am transformat atâtea 
lucruri sau experiențe în idoli. Te rugăm să ne ierți. Arată-ne unde am căutat lucrurile din această lume în loc 
să Te căutăm pe Tine. Tu ești Dumnezeul atotputernic și atotputernic al universului. Vrem să Te căutăm doar 
pe Tine. Doar Ție ne rugăm. Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
 
Rămâi cu noi  (#332); Sfânt izvor ceresc (#234); Când val de durere (#316); Ești pacea mea (#310). 
 



 

 

Înapoi la altar – Cea mai urgentă nevoie a noastră 
 

ZIUA 7 - O BISERICĂ CARE SE ÎNCHINĂ  
 

"Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!" 
(Psalmul 95:6). 

Închinarea (ne)regulată 

Un sondaj la nivel mondial realizat în 2018 în rândul adventiștilor de ziua a șaptea a constatat că doar 
34% dintre familiile adventiste se implică în închinarea regulată de dimineață și de seară și doar 52% 
dintre membrii bisericii au timp de devoțiune personală. Poate o biserică cu un mesaj centrat pe 
închinare, un mesaj al timpului sfârșitului – întreita solie îngerească din Apocalipsa 14:6-12 - să transmită 
acest mesaj solemn dacă membrii săi nu sunt angajați cu credincioșie în închinarea personală și 
familială? Cu alte cuvinte, putem proclama eficient ceea ce mulți dintre noi nu fac zilnic? 

Ellen White comentează: " Nu este nimic mai necesar în lucrare [lui Dumnezeu]  ca rezultatele practice 
ale comuniunii cu Dumnezeu " (Mărturii pentru biserică, vol. 6, p. 47). În altă parte, ea scrie: " Ca și patriarhii 
din vechime, cei ce pretind că Îl iubesc pe Dumnezeu ar trebui să ridice un altar Domnului oriunde își 
întind cortul.... Tații și mamele trebuie să-și înalțe adesea inima către Dumnezeu cu umilință, în rugăciuni 
fierbinți pentru ei și pentru copiii lor. Tatăl, ca preot al familiei, să pună pe altarul lui Dumnezeu jertfa de 
dimineață și de seară, iar soția și copiii să se unească în rugăciune și laudă. Domnul Isus va dori să rămână 
într-o astfel de casă." (Îndrumarea copilului, pp. 518, 519) 

Cea mai urgentă nevoie a noastră 

Restaurarea închinării personale și familiale în rândul adventiștilor de ziua a șaptea este poate cea mai 
urgentă nevoie a timpului nostru. Dar nu va fi ușor. Astăzi ne confruntăm cu provocarea tehnologiei care 
ne ocupă tot mai mult timpul și ne alterează mintea. Dependența noastră de mass-media, în special de 
social-media, ne-a făcut să fim anxioși, iritabili, singuri, stresați, deprimați, fără somn și nefericiți cu poziția 
noastră în viață.  

În mod ironic, cultul personal și cel al familiei au un efect opus. Închinarea ne liniștește mintea, 
diminuează singurătatea, reduce stresul, mărește pacea, ne satisface nevoile emoționale și ne învață 
mulțumirea. Ar putea fi altarul antidotul pentru mințile noastre zdruncinate și inimile neliniștite? 

Acum, mai mult ca oricând, Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la inima Sa, la momente consistente 
de împrospătare în prezența Sa. Din acest motiv, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a lansat inițiativa 
"Înapoi la altar", un efort de referință pentru a reconstrui altarele personale și familiale distruse din 
biserica lui Dumnezeu. Până în 2027, sperăm să vedem cel puțin 70 la sută dintre membrii adventiști 
implicați dimineața și seara în închinarea personală și familială. Veți auzi mai multe despre această 
inițiativă în zilele următoare, dar cu toții putem începe acum să ne închinăm lui Dumnezeu cu credincioșie 
și consecvență. Dacă ne întoarcem la altar cu Dumnezeu, vom fi transformați după chipul Său și vom fi 
împuterniciți să Îi terminăm lucrarea! 

Astăzi să cerem lui Dumnezeu o revărsare specială a Duhului Său Sfânt asupra experiențelor noastre de 
închinare cu El. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de binecuvântarea prețioasă a comuniunii cu 
Dumnezeu.  

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

Să vorbim cu Dumnezeul nostru. 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu -  Psalmul 95:6 

Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!" 
 
"Veniți, să ne închinăm și să ne smerim" 
Doamne, cât de des nu am reușit să realizăm cât de mare și de minunat și dincolo de înțelegerea umană ești 
Tu. Vastitatea universului nu Te poate cuprinde, și totuși, de prea multe ori nu Te onorăm și nu ne închinăm cu 
profund respect. Dă-ne o întrezărire a slavei Tale și ajută-ne să realizăm că meriți toată onoarea, slava și 
adorația. Amintește-ne să ne apropiem de Tine cu reverență și respect, recunoscându-Te ca Dumnezeul nostru 
puternic. Amin. 
 
"Să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru" 
Dumnezeu Creator, Tu ești cel mai mare Maestru Artist. Toate lucrurile pe care le-ai creat sunt frumoase și 
desăvârșite. Iubirea Ta este scrisă pe fiecare mugur care se deschide și pe fiecare frunză. Tu ești, de asemenea, 
adevăratul nostru Tată, Cel care ne-ai făcut, ne-ai dorit și ne-ai creat după chipul Tău. Cum putem realiza 
vreodată pe deplin onoarea pe care ne-ai acordat-o de a fi numiți copiii Tăi? Te lăudăm și ne închinăm Ție, 
Creatorul nostru! Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
 
Doresc a Ta prezență  (#192); Spirit Sfânt cu har divin (#143); Imn de laudă (#622). 
 



 

 

Înapoi la altar – Viața devoțională și mesajul timpului sfârșitului 
 

ZIUA 8 - ÎNCHINAREA ȘI MESAJELE CELOR TREI ÎNGERI  
 

"Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut 
cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7). 

Mesajele primului și celui de-al doilea înger 

În calitate de adventiști de ziua a șaptea, suntem chemați să proclamăm un mesaj al timpului sfârșitului 
atât de important încât nimic altceva nu ar trebui să ne distragă atenția (Ellen G. White, Mărturii pentru 
biserică, vol. 8, p. 302). Noi propovăduim mesajul primului înger care " zbura prin mijlocul cerului cu 
o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului" (Apocalipsa 14:6), îndemnându-i 
pe toți să se teamă de Dumnezeu, să-I dea slavă și să se închine ”Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea 
şi izvoarele apelor! " (versetul 7). Aceste versete ne reamintesc că originea omenirii este divină, nu 
datorită evoluției. Noi posedăm "evanghelia veșnică" - actuală și atemporală, esențială și veșnică, 
necesară și nesfârșită!  

De asemenea, împărtășim mesajul celui de-al doilea înger din Apocalipsa 14:8: "A căzut Babilonul! " Acest 
mesaj sacru îi cheamă pe toți urmașii adevărați ai lui Dumnezeu să respingă toate formele de închinare 
și credință de origine omenească care nu se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ne cheamă să ne 
îndepărtăm de credințele adunate la întâmplare, care nu se bazează pe Scriptură și nici nu sunt susținute 
de Duhul Profeției. Ieșiți din Babilon, ca să nu fiți părtași la păcatele și la plăgile lui, va porunci mai târziu 
îngerul din Apocalipsa 18:4. Acest mesaj sacru este o chemare la a ne distanța în adevărata noastră 
închinare la Dumnezeu! 

Mesajul celui de-al treilea înger 

Dar, prieteni, dacă primele două mesaje au fost puternice, Ellen White spune ceva destul de surprinzător 
despre mesajul celui de-al treilea înger. Ellen White scrie în Scrisoarea 209: "Puterea proclamării 
mesajelor primului și celui de-al doilea înger va fi concentrată în cel de-al treilea" (1899). Cum așa ceva? 
Pentru că mesajul celui de-al treilea înger cuprinde evanghelia veșnică a primei solii și chemarea sa la 
închinare! El îmbrățișează apelul celui de-al doilea înger la separarea de închinarea falsă. Dar 
proclamarea acestui al treilea mesaj este diferită de primele două prin faptul că transmite un avertisment 
înfricoșător: " Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,  va 
bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui! " (Apocalipsa 14:9). 
Acest mesaj dezvăluie pe cei de pe pământ care au semnul că se închină fiarei  și pe cei sigilați din cer 
care se închină la Dumnezeu! 

"Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus" (Apocalipsa 14:12). 
Despre acest mesaj, Ellen White mai notează: "Este adevărul prezent. Acest mesaj trebuie să se 
răspândească cu mare claritate și putere. El nu trebuie să fie întunecat de teorii și sofisme omenești" 
(Scrisoarea 20, 1900). În timp ce ne rugăm astăzi, să Îi cerem lui Dumnezeu să împuternicească închinarea 
noastră, astfel încât să putem vesti cu putere mesajul Său de la sfârșitul timpului către o lume care piere. 

Să vorbim cu Dumnezeul nostru. 

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu -  Apocalipsa 14:7 

”Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut 
cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” 
 
"Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă" 
Puternicul nostru Dumnezeu Creator, Regele Universului, vrem să ne smerim în prezența Ta. Tu ești Dumnezeul 
nostru, singurul Dumnezeu, și Tu ești vrednic de lauda, devotamentul nostru și de o viață de consacrare după 
voia Ta. Ești minunat, frumos, puternic și uimitor. Îți cerem să-Ți împlinești promisiunea și să ne umpli cu Duhul 
Tău cel Sfânt, astfel încât viețile noastre să devină o reflectare a caracterului Tău desăvârșit de iubire. Slăvește-
Te și descoperă-Te prin noi, ne rugăm. Amin. 
 
"Căci a venit ceasul judecății Lui" 
Isuse, cuvântul profetic din cartea lui Daniel și din Apocalipsa este clar: trăim în ora judecății din istoria 
pământului. Îți mulțumim că putem avea încredere în îndestularea neprihănirii Tale, care este a noastră prin 
credință, și care ne oferă siguranța mântuirii în fața judecății. Ajută-ne, prin harul Tău, să trăim o viață de slujire 
axată pe misiune, onorându-Te în tot ceea ce facem. Amin. 
 
"Și închinați-vă Celui care a făcut cerul și pământul" 
O, Isuse, când privim această lume și universul, suntem înmărmuriți de frumusețea lucrării Tale. În ciuda 
efectului păcatului asupra tuturor, încă putem vedea că Tu ești Maestrul Artist care a pus atâta frumusețe și 
intenție în lucrarea Ta. Noi nu am exista fără Tine. Îți mulțumim că ne-ai împărtășit viața Ta și că ne-ai creat nu 
doar pentru a exista pentru noi înșine, ci și pentru a trăi în părtășie veșnică cu Tine, Creatorul nostru. Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
Noi suntem brațele întinse  (#427); Aș vrea să duc în lume pacea Ta (#439); Imn de laudă (#622): O, cât 
iubit-a Dumnezeu (#391) 

 



 

 

Întoarcerea la altar - Închinarea ne păzește mintea 
 

ZIUA 9 –  NU-ȚI PIERDE MINTEA  
 
"Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții" (Proverbe 4:23). 

Miezul problemei 

Inima omului nerenăscut este ceva ce merită văzut. Dacă urmăriți știrile de la o zi la alta, veți vedea ființe 
omenești acționând în moduri care ne fac să ne îndoim de umanitatea lor. Acte minunate de iubire și 
bunătate se petrec pe tot globul în fiecare moment al zilei, dar nu există nicio îndoială că răul se manifestă 
la fel de bine oriunde ne uităm. În timp ce ne obsedează, pe bună dreptate, războaiele nesfârșite, corupția 
politică și violența fără sens la scară largă, trebuie să recunoaștem, de asemenea, că oriunde se comit 
fapte josnice, inimi omenești răvășite sunt la lucru.  

Sincer, Biblia nu are prea multe lucruri bune de spus despre inima omului care nu este predată lui Isus 
Hristos. Dumnezeu afirmă: " Inima este nespus de înșelătoare şi de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o 
cunoască?" (Ieremia 17:9). Inima la care se referă Dumnezeu aici nu este atât de mult "ceasul" din pieptul 
nostru, cât "inima creierului" - sediul gândirii noastre, centrul ființei noastre intelectuale și morale, izvorul 
din care curg dorințele noastre. Isus a clarificat și mai mult acest aspect atunci când a observat: " 

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria 
rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbește gura. " (Luca 6:45). 

Cu mintea ne închinăm 

Ellen White a scris următoarele despre importanța minții omenești: "Mintea controlează întregul om. 
Toate acțiunile noastre, bune sau rele, își au originea în minte. Mintea este aceea care Îi aduce închinare 
lui Dumnezeu și ne așează în rândul ființelor cerești." (Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 72). 
Mintea este cea pe care Dumnezeu caută să o înroleze în lupta împotriva eului și a răului. Comentând 
despre puterea Bibliei de a educa și de a întări mintea, Ellen White a mai observat: " Nimic nu va da 
vigoare tuturor facultăților de care studenții au nevoie pentru a pricepe descoperirile minunate ale 
adevărului. Mintea se adaptează în mod treptat subiectelor de care i se îngăduie să se ocupe. " (Mărturii 
pentru biserică, vol. 5, p. 24). Ce binecuvântare este să știm că mintea noastră poate fi remodelată de 
Cuvântul vindecător al lui Dumnezeu! 

Păzește-ți inima 

Mințile umane trebuie să fie păstrate, îngrijite și păzite, așa cum ne încurajează Solomon în Proverbe 
4:23. Asemenea regelui David, trebuie să Îi cerem lui Dumnezeu să creeze în noi inimi și minți curate 
(Psalmul 51:10), dar noi trebuie să păzim acest dar cu toată atenția. Timpul personal regulat petrecut în 
laudă, rugăciune, studiu biblic și mărturie vor face mai mult pentru a ne păzi mintea în Hristos Isus decât 
orice altceva putem face în fiecare zi: "Tu îl vei păzi în pace desăvârșită pe cel al cărui gând este oprit la 
Tine, pentru că se încrede în Tine" (Isaia 26:3 Traducere literală din engleză). Păzește-ți mintea, chiar și 
atunci când toți ceilalți și-o pierd pe a lor. 

Să vorbim cu Dumnezeul nostru. 

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu -  Proverbe 4:23 

” Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții!” 
 
"Păzește-ți inima" 
Isuse, în această lume a distracțiilor și a bombardamentului constant de informații, ne luptăm să ne 
concentrăm asupra Ta. Recunoaștem dependența noastră totală de Tine și Îți cerem să ne faci în stare să ne 
păzim inimile. Ajută-ne să facem alegerile corecte în fiecare zi pentru a ne păstra curați de atacurile celui rău. 
Amin. 
 
"Mai mult decât orice" 
Preasfinte Mântuitor, Îți mulțumim pentru angajamentul Tău față de noi. Îți mulțumim pentru că ești un 
exemplu de dragoste și angajament adevărat. Tu știi cum uneori ne lipsește angajamentul potrivit față de Tine 
și cauza Ta. Și ne grăbim atât să-i învățăm pe alții, în timp ce nu punem la inimă propriile noastre lecții. Iartă-
ne ipocrizia și călăuzește-ne într-o viață de credincioșie sârguincioasă. Amin. 
 
"Din ea ies izvoarele vieții" 
Doamne, uităm adesea cât de prețioasă, delicată și importantă este inima noastră, așa că o maltratăm, 
permițând anumitor influențe să intre în viața noastră. S-ar putea să nu ne dăm seama cum toate lucrurile ne 
modelează în cine suntem și ce credem despre Tine. Învață-ne să fim în gardă și să permitem doar influențe 
sfinte în viața noastră. Intră, Doamne, și trăiește viața Ta în noi. Amin. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
Eu vreau pe Isus și iubirea Sa  (#372); Vreau să fiu ca Tine (#749); Urcă sus, pe munte (#193). 



 

 

Întoarcerea la altar – Împuterniciți să terminăm lucrarea  
 

ZIUA 10 –  EU VOI MERGE!  
 
" Am auzit glasul Domnului întrebând: ‚Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?’ Eu am răspuns: 
‚Iată-mă, trimite-mă!’" (Isaia 6:8). 

Închinătorii merg 

Cine este dispus să meargă? Aceasta este întrebarea pe care Dumnezeu i-a pus-o lui Isaia atunci când a 
avut o viziune de la Dumnezeu care i-a schimbat viața. Momentul a fost plin de efecte speciale uimitoare. 
Dumnezeu era așezat pe un tron ”înalt și înălțat”(Isaia 6:1). Haina Lui a umplut templul în timp ce îngeri 
cu șase aripi Îi cântau în cor "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de slava 
Lui!". (versetul 2). Când Dumnezeu a început să vorbească, stâlpii ușii templului au început să se clatine 
și fumul a umplut casa. Întregul episod l-a "descumpănit" atât de tare pe Isaia, încât el a strigat: " 

Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui 
popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!”" (versetul 5). Putem 
să-l învinovățim? Cine poate să-L întrezărească pe Dumnezeu și să nu se vadă în adevărata lumină? 

Isaia a fost uimit de sfințenia și măreția lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se descoperă doar pentru a ne 
uimi. Descoperirea lui Dumnezeu este de obicei urmată de o cerere. Acesta a fost cazul, de exemplu, 
când i-a dat lui Ioan o descoperire a lui Isus Hristos în timp ce era exilat pe insula Patmos. Viziunea lui 
Ioan despre sfârșitul lumii și revenirea lui Hristos era menită să fie împărtășită. De asemenea, atunci când 
Dumnezeu s-a descoperit lui Isaia, El căuta un mesager dispus să răspândească mesajul Său de dragoste 
și de avertizare. Răspunsul lui Isaia a fost unul pentru toate timpurile: "Iată-mă! Trimite-mă!" (versetul 
8). 

Unul câte unul 

Dar Dumnezeu a făcut ceva pentru Isaia care l-a determinat să accepte chemarea de a pleca. Când 
Dumnezeu i-a luat nelegiuirea și i-a curățat păcatul, răspunsul lui Isaia la harul lui Dumnezeu a fost "Voi 
merge" (Isaia 6:8). Decizia sa de a accepta misiunea lui Dumnezeu a fost luată în timpul unei experiențe 
devoționale personale cu Dumnezeu. Puterea pe care urma să exercite în public pentru Dumnezeu era 
puterea pe care a dobândit-o în particular cu Dumnezeu. Scriitor uns, profet credincios, vestitor neînfricat 
- toate identitățile exterioare ale lui Isaia nu erau decât o reflectare a ceea ce era el în interior. El fusese 
la altar cu Dumnezeu! 

În timp ce încheiem experiența celor 10 zile de rugăciune, ne rugăm să fi început să vă reconstruiți altarul 
personal de închinare zilnică. Sperăm că familia dumneavoastră a făcut legământ să se întâlnească cu 
Dumnezeu în fiecare dimineață și seară. Dar, mai mult decât atât, ne rugăm să acceptați invitația specială 
a lui Dumnezeu de a merge. Făcând acest lucru, veți fi impresionații, iar " Tuturor celor care se consacră 
pe deplin, așa încât Domnul să poată atinge buzele lor, le sunt adresate cuvintele: “Holdele sunt gata 
pentru seceriș. Mergeți să lucrați și Eu voi coopera cu voi”. " (Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, p. 23).  

Haideți să ne rugăm împreună. 

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Lecturi zilnice de Pr. Dwain Esmond 

 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu -  Isaia 6:8 

”Am auzit glasul Domnului întrebând: ‚Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?’ Eu am răspuns: 
‚Iată-mă, trimite-mă!’" 
 
"Pe cine să trimit ... ?" 
Doamne, faptul că Tu trebuie să pui această întrebare este o mustrare suficientă pentru noi. Nu am ascultat 
chemarea de a Te sluji și de a Te proclama. Uneori ne simțim copleșiți de sarcina aparent imposibilă a 
evanghelizării lumii. Alteori, pur și simplu suntem prea ocupați cu propriile noastre vieți, cu propriile noastre 
agende și dorințe. Ne pare rău, Doamne. Iartă-ne și folosește-ne în via Ta, Te rugăm. Amin. 
 
"Iată-mă!" 
Bunule Isus, Tu m-ai chemat și acum răspund. Iată-mă. Nu am prea multe de adus, dar să știu că Tu ești alături 
de mine este tot ce trebuie să știu, căci pe cei pe care îi trimiți, îi vei împuternici să facă lucrările lui Isus. Așadar, 
iată-mă, Doamne. Ia acest bărbat/femeie/copil și slăvește-Te prin viața mea. Amin. 
 
"Trimite-mă." 
Doamne, ne dăm seama că scopul vieții noastre este de a descoperi caracterul Tău de iubire acestei lumi. Te 
rugăm să ne trimiți în câmpul Tău de misiune. Arată-ne unde lucrezi Tu, astfel încât să ne putem alătura mișcării 
Duhului Tău. Dirijează ideile și proiectele, prieteniile și eforturile noastre misionare. Vrem să strălucim pentru 
Tine, Isuse. Trimite-ne! Trimite-mă. Eu voi merge! Amin." 
 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. 
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa. 
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente. 
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile). 
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor. 
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări. 
 
Imnuri sugerate 
Doamne, ia Tu viața mea  (#360); Așa cum Eu am fost trimis (#447); Iubirea lui Hristos ne-a adunat (#429). 
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