
 

 

Ghidul liderului: Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 
Bine ați venit la cele Zece zile de rugăciune 2022! 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 
la chemarea la rugăciune a celor trei îngeri.  
 

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 2022! 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: 

Cele Zece zile de rugăciune ... mi-au schimbat cu adevărat viața. A fost o cotitură enormă pentru mine. 
Ruth K. ) 

Am fost atât de emoționați de teme. Oamenii au plâns din toată inima către Dumnezeu. Am învățat pentru 
prima dată ce înseamnă să ne rugăm conform promisiunilor lui Dumnezeu și să cerem cel mai prețios 
dar al lui Isus - Duhul Sfânt. (Moureen K. ) 

Înainte de cele Zece Zile de Rugăciune, mulți oameni din biserica mea erau bolnavi. Dar, în mijlocul 
săptămânii de rugăciune, s-au vindecat! În plus, șapte suflete și-au predat viața lui Isus Hristos și au fost 
botezate! (Mugabe G. ) 

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 acestui an: Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri   
 
În acest an vă invităm să căutați redeșteptarea și reforma prin puterea Duhului Sfânt în timpul celor Zece Zile de 
Rugăciune. În timp ce vă rugați prin mesajele celor trei îngeri, fie ca ele să strălucească cu o nouă relevanță și să vă 
conducă pe voi și grupul vostru de rugăciune într-o experiență mai profundă cu Isus. 

Dumnezeu vrea să facă lucruri incredibile în viețile și în bisericile noastre astăzi. Planurile Sale depășesc cu mult 
capacitățile noastre și numai printr-o legătură constantă de rugăciune cu El putem duce la îndeplinire sarcina pe 
care El a pregătit-o. El ne poruncește: " ‘Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe 
care nu le cunoşti.’" (Ieremia 33:3). 

Rugați-vă împreună cu noi pentru redeșteptare, pentru un angajament reînnoit față de chemarea noastră de la 
sfârșitul timpului și pentru revărsarea promisă a Duhului Sfânt! 

  



 

 

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. 
 
Cerând 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! 
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Despre autor 
Principalul colaborator pentru temele de rugăciune din 2022 este Dr. Mark A. Finley. Acesta este fost 
vorbitor/director al organizației It Is Written și vicepreședinte pensionar al Conferinței Generale. El este încă activ ca 
evanghelist și a prezentat peste 150 de serii de evanghelizare în peste 80 de țări, precum și 17 emisiuni de serii NET 
în întreaga lume. Prezintă în mod regulat la convenții, școli de teren și institute de evanghelizare. A scris mai mult 
de 70 de cărți și numeroase alte publicații, inclusiv studii biblice, articole și resurse de evanghelizare. El și soția sa, 
Ernestine "Teenie", au trei copii adulți: Deborah, Rebecca și Mark, Jr. În prezent, pastorul Finley și Teenie își continuă 
slujirea la Living Hope School of Evangelism Training Center din Haymarket, Virginia. 

Mai multe resurse 
Pentru mai multe resurse pe tema celor trei solii îngerești, vă rugăm să vizitați www.threeangels.info.  

www.threeangels.info


 

 

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 dv. 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: 
Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 
Verset tematic: 
"Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor 

pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi şi oricărui norod." (Apocalipsa 14:6). 
 
Imnuri sugerate: 
E-al rugii mele ceas divin 191 
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 modul în care întreita solie 
îngerească ne cheamă la rugăciune și la trezire în aceste ultime zile. Pasaj din Scriptură: Apocalipsa 14:6-12. 
[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 tineri pentru a prezenta predici de 5 minute despre cum fiecare dintre soliile celor trei îngeri ne cheamă 
la rugăciune și la trezire înainte de venirea lui Isus.  Tinerii ar putea, de asemenea, să ajute cu muzică sau să prezinte 
experiențe. 
 
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 rugăciune 
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. 
 



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 1 - URGENȚA RUGĂCIUNI I  
 
"Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!". - Luca 11:13 

O sarcină descurajantă 

Populația lumii explodează. Cele mai recente cifre privind populația arată că lumea noastră are 7,8 miliarde 
de oameni înghesuiți pe acest glob care se învârte numit Pământ și care se catapultează prin spațiu cu 
peste 100.000 km pe oră. Cu aproximativ 385.000 de copii născuți în fiecare zi, sau 140 de milioane în fiecare 
an, ne întrebăm cum vom putea ajunge vreodată la această lume cu vestea bună a Evangheliei și a revenirii 
în curând a lui Hristos. În fiecare an se nasc de aproape șapte ori mai mulți oameni decât sunt în prezent 
membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. 

Sau priviți provocarea într-un alt mod. Orașele lumii se dezvoltă rapid. Există cel puțin 548 de orașe cu o 
populație de un milion de locuitori sau mai mult. Multe dintre aceste orașe se află în țări în care Biserica 
Adventistă de Ziua a Șaptea are o prezență foarte mică. Sarcina descurajantă de a ajunge la această lume 
cu soliile celor trei îngeri se profilează în fața noastră. Milioane de oameni mor fără Hristos și fără o 
cunoaștere a veștii bune a mântuirii și a speranței celei de-a doua veniri. Sarcina care ne stă în față pare 
uneori imposibilă - și acest lucru ar trebui să ne împingă pe genunchi într-o rugăciune serioasă. 

Prin puterea Duhului Sfânt 

Nici un efort omenesc nu este suficient pentru a ajunge la lumea noastră pentru Hristos. Planurile 
omenești sunt neputincioase dacă nu sunt împuternicite de Duhul Sfânt. Numai prin puterea Duhului Sfânt 
această lume va fi atinsă cu mesajul cerului din timpul sfârșitului. Numai prin puterea Duhului Sfânt se 
poate ajunge la milioane de oameni din marile orașe ale acestei lumi. Numai prin puterea Duhului Sfânt 
se poate ajunge la țările rezistente la Evanghelie. Numai prin puterea Duhului Sfânt se poate ajunge la 
comunitățile noastre. Iar vestea incredibil de bună este că Dumnezeu lucrează deja în aceste locuri "greu 
de atins". El ne invită să Îl căutăm pentru a primi puterea de a îndeplini sarcina care ne stă în față.  

Cu cât mai mult 

Isus a spus: "  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). Observați expresia "cu cât mai mult" 
din acest text. Isus vrea să facă mult mai mult pentru noi personal și mult mai mult pentru biserica Sa decât 
ne putem imagina. El ne îndeamnă să cerem Duhul Sfânt, să stăruim pentru Duhul, să căutăm 
binecuvântarea Duhului Sfânt cu toată inima - nu pentru că El nu este dispus să ne-o dea, ci pentru că noi 
nu suntem pregătiți să o primim. În timp ce începem aceste zece zile de rugăciune din acest an, haideți să 
cerem împreună împlinirea acestei promisiuni.  

" Făgăduința Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac sau la vreo rasă de oameni. Hristos a 
declarat că influența divină a Duhului Său avea să fie cu urmașii Săi până la sfârșit. Din Ziua Cincizecimii și 
până acum, Mângâietorul a fost trimis la toți aceia care s-au predat pe ei înșiși în totul lui Hristos și slujirii 
Lui. " (Faptele apostolilor, p. 49). 

Să ne rugăm împreună. 

Publicat de Asociația ministerială a Conferinței Generale 
Teme zilnice de Dr. Mark A. Finley 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 
Mărturii din cele zece zile de rugăciune 2021 
"Sunt recunoscător pentru cele zece zile de rugăciune. Simt că un foc a fost reaprins în mine. Petrec mai mult timp în 
Biblie și cu Domnul. . . . Îi mulțumesc și Îl laud pe Dumnezeu pentru că mi-a deschis ochii, inima și mintea pentru a-L 
accepta pe deplin pe Isus și pe Duhul Sfânt în viața mea. " (Constance) 
 

O promisiune puternică 
"Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri. Căci, 
acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor." (Matei 18:19, 20). 'Cereți de la Mine și 
Eu voi răspunde cererilor voastre.' Promisiunea este făcută cu condiția să fie prezentate rugăciunile unite ale bisericii, 
iar ca răspuns la aceste rugăciuni se poate aștepta o putere mai mare decât cea care vine ca răspuns la rugăciunea 
particulară. Puterea dată va fi proporțională cu unitatea membrilor și cu dragostea lor pentru Dumnezeu și unii 
pentru alții" (Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 303). 
 

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 
versete din Scriptură. Vă puteți ruga și prin alte pasaje. Consultați Ghidul liderului pentru alte idei de rugăciune. 

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Luca 11:13 

"Cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce I-l cer!".   
 

"Cu cât  mai mult" 
Doamne, Tu ești bun. Tu îmi dorești binele, mult mai mult decât ar putea-o face vreodată chiar și cel mai iubitor părinte. 
Tu mă cunoști în adâncul ființei și al inimii mele și numai Tu înțelegi cum să mă restaurezi, să mă vindeci și să mă 
transformi.  
 

"Duhul Sfânt" 
Isuse, Îți mulțumim pentru promisiunea Duhului Sfânt. El aduce binecuvântările lui Dumnezeu în viețile noastre. El Te 
slăvește în inimile noastre. El aplică în viețile noastre beneficiile mântuirii pe care Tu ai înfăptuit-o pe Golgota. Îți 
mulțumim pentru acest dar! 
 

"Celor ce Îi cer " 
Tată, cer astăzi împlinirea promisiunii din Luca 11:13. Zilnic Îți voi cere cu bucurie să-mi umpli viața cu darul, prezența 
și puterea Duhului Sfânt. Te rog să elimini din viața mea tot ceea ce stă în calea unei predări complete către Tine. 
Botează-mă pe mine și biserica mea cu Duhul Sfânt, astfel încât să Îl putem slăvi pe Isus într-o lume care are nevoie 
de Tine. 

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 

Spirit sfânt, cu har divin (#143); E-al rugii mele ceas divin (#191); Vino, Duh de viață sfântă (#141); Din cer cu 
raza Ta (#741). 



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 2 - EVANGHELIA VEȘNICĂ ȘI RUGĂCIUNEA
 
"Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească 
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi şi oricărui norod." - Apocalipsa 14:6. 

Un mesaj de maximă importanță 

Dumnezeu a dat acestei planete un mesaj de maximă importanță, conceput special pentru timpul nostru, 
în soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12. Exilat pe Insula Patmos, apostolul Ioan ne prezintă aceste 
mesaje. Trebuie să luăm în considerare cu atenție trei puncte înainte de a examina mesajul în sine. În 
primul rând, este de origine divină. Vine direct de la tronul lui Dumnezeu. Este prezentat ca fiind dat 
omenirii de un înger care zboară în mijlocul cerului. Al doilea punct care trebuie observat în legătură cu 
acest mesaj este că îngerul "zboară". " Acest mesaj este urgent. Trebuie proclamat fără întârziere. Și, în 
al treilea rând, este un mesaj etern care se aplică fiecărei generații. Nu este condiționat din punct de 
vedere cultural pentru a ajunge la un grup etnic sau lingvistic. Trebuie să fie proclamat  "oricărui neam, 
oricărei seminții, oricărei limbi şi oricărui norod. " 

Miezul acestui mesaj este "evanghelia veșnică", sau vestea bună a vieții de sacrificiu de Sine a lui Hristos, 
a slujbei Sale pline de iubire, a morții ispășitoare, a învierii dramatice, a slujbei Sale de mare preot care 
mijlocește și a celei de-a doua veniri glorioase. Viziunea Evangheliei veșnice din Apocalipsa 14 confirmă 
cuvintele lui Isus din Matei 24: "Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să 
slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul." (Matei 24:14). Cuvintele lui Hristos 
sunt o promisiune că "Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea" înainte de revenirea Sa. Va avea loc 
o redeșteptare puternică în rândul poporului lui Dumnezeu. Aceștia se vor ridica la înălțimea provocării, 
își vor da seama de urgența momentului și, plini de Duhul Sfânt, vor descoperi dragostea, harul și 
adevărul lui Isus unei lumi poluate de păcat care moare în păcat.  

Ellen White afirmă astfel: "Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în 
mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o așa reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai 
văzut din timpurile apostolice. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii Săi. În vremea 
aceea, mulți se vor despărți de bisericile acelea în care dragostea pentru lume a luat locul iubirii față de 
Dumnezeu și față de Cuvântul Său. Mulți, atât slujitori, cât și laici, vor primi cu bucurie acele adevăruri 
mari pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în vremea aceea, pentru a pregăti un popor pentru a 
doua venire a Domnului." (Tragedia Veacurilor, p. 464). 

Înainte ca mesajul din Apocalipsa 14 să fie proclamat întregii lumi, o trezire spirituală în rândul poporului 
lui Dumnezeu îi va permite acestuia să coopereze cu Dumnezeu în încheierea lucrării Sale. Haideți să ne 
rugăm împreună pentru ca această trezire spirituală să aibă loc în viețile noastre, pregătindu-ne pentru 
evenimentele finale culminante din istoria Pământului. 

  

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Materiale de Dr. Mark A. Finley 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Mărturii din cele Zece Zile de Rugăciune 2021 

"Cele Zece Zile de Rugăciune au dus la o minune de vindecare pentru mine. Am fost internată în spital 
din cauza unei boli subite înainte de începerea celor Zece Zile de Rugăciune. Mă simțeam fără speranță, 
ca și cum rugăciunile mele nu erau suficiente, deoarece starea mea părea să se înrăutățească în fiecare 
zi. Am fost invitată să mă alătur celor Zece Zile de Rugăciune de pe patul meu de spital. A fost prima dată 
când am participat. În cadrul întâlnirilor in fiecare seară prin intermediul Zoom, mulți s-au rugat pentru 
vindecarea mea. Îl laud pe Dumnezeu pentru sufletele minunate care s-au rugat fierbinte pentru fiecare 
dintre cererile noastre de rugăciune în fiecare seară...  Dumnezeu a fost atât de milostiv față de mine, 
deoarece am fost externată chiar înainte de încheierea celor Zece Zile de Rugăciune.  Puterea Lui de 
vindecare a fost cea care m-a făcut să fiu sănătoasă. Eram bolnavă și El m-a atins. A fost într-adevăr o 
rugăciune ascultată!" (Harley). 
Rugăciuni folosind  Cuvântul lui Dumnezeu - Apocalipsa 14:6 

"Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească 
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi şi oricărui norod."  
"Evanghelia veșnică" 
Doamne, dă-mi o apreciere din ce în ce mai mare pentru solia Evangheliei. Dă-mi bucuria mântuirii și 
transformă-mi viața astfel încât, atunci când mă văd alții, să vadă puterea Evangheliei la lucru și să fie atrași 
de Isus. 
"Pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului" 
Tată, îmi doresc o experiență a evangheliei cu Tine, pentru a putea împărtăși această veste bună cu alții prin 
cuvinte și fapte. Folosește-mă pentru a mărturisi familiei, prietenilor, colegilor de serviciu, vecinilor și oamenilor 
din sfera mea de influență. 
"Oricărui neam" 
Această lume se apropie de sfârșit, iar miliarde de oameni sunt în întuneric. Doamne, Te rog, dă-mi o ocazie în 
această săptămână să împărtășesc cuiva vestea bună despre oferta Ta de mântuire. Dă-mi tactul și 
înțelepciunea de a mărturisi unor oameni de alte naționalități,  din alte medii culturale și etnii. Îți mulțumesc 
că Tu chemi fiecare ființă omenească să creadă în Tine. 

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 
 
Spune-mi povestea iubirii (#120); Ce fericire, am pe Isus (#387); Mare ești Tu, Doamne (#9) 



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 3 - MISIUNEA LUI DUMNEZEU ȘI RUGĂCIUNEA ,  PARTEA 1
 
"Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi; și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului" - Fapte 1:8. 

Făgăduința pentru o misiune imposibilă 

Soliile celor trei îngeri sunt un apel urgent la misiune. Sarcina aparent imposibilă de a vesti Evanghelia în 
toată lumea este posibilă doar prin puterea Duhului Sfânt. Provocarea misiunii din timpul sfârșitului este 
similară cu provocarea cu care s-a confruntat biserica Noului Testament în cartea Faptele Apostolilor. 
Promisiunea Duhului Sfânt ne este dată nouă, așa cum le-a fost dată lor de către Isus în Fapte 1:8: "Ci voi 
veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi; și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului." Prin puterea Duhului Sfânt, Biserica Noului 
Testament a avut un impact asupra lumii. Zeci de mii de oameni L-au acceptat pe Hristos ca Mesia și au 
fost botezați.  

Cartea Faptele Apostolilor dezvăluie relația intimă dintre o biserică care se roagă și o biserică plină de 
Duhul Sfânt care dă mărturie. Faptele Apostolilor 1:14 afirmă: "toți aceștia stăruiau cu un cuget în 
rugăciune și în cereri". În Faptele Apostolilor 2:42, ei "stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura 
frățească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni." Faptele Apostolilor 4:31 adaugă: "  După ce s-au rugat ei, s-
a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu 
cu îndrăzneală. " Observați trei lucruri în acest ultim pasaj. Credincioșii s-au rugat, au fost umpluți de 
Duhul Sfânt, iar rezultatul a fost că au rostit Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală sau - mai bine zis, - cu 
încredere. Rugăciunea, Duhul Sfânt și misiunea sunt un tot unitar.  

Trebuie să o avem 

Comentând experiența ucenicilor, Ellen White observă: "Noi trebuie să ne rugăm tot atât de zelos pentru 
revărsarea Duhului Sfânt, cum s-au rugat ucenicii în Ziua Cincizecimii. Dacă ei aveau nevoie de el atunci, 
cu atât mai mult avem noi nevoie de el astăzi." (Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 158). Ce perspectivă 
divină! Dacă ucenicii au avut nevoie de revărsarea Duhului Sfânt pentru a duce Evanghelia în lumea lor, 
noi avem mult mai multă nevoie de puterea Duhului Sfânt. Lumea este mai mare, mai complexă și mai 
lipsită de evlavie astăzi. 

Acum este timpul în care să Îl căutăm pe Dumnezeu în rugăciune pentru ca puterea nelimitată a Duhului 
Sfânt să realizeze ceea ce altfel ar fi imposibil. Ellen White scrie: "Coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii 
este așteptată ca fiind un eveniment viitor, dar este privilegiul bisericii să o primească acum. Căutați-o, 
rugați-vă pentru ea și credeți. Noi trebuie să avem revărsarea Duhului, iar cerul așteaptă să ne-o ofere." 
(Evanghelizare, p. 701). 

Fie ca noi toți să căutăm puterea Duhului Sfânt pentru a vesti întreita solie îngerească în această 
generație. Haideți să-L căutăm împreună pe Dumnezeu în rugăciune pentru această revărsare puternică 
a Duhului Său.  

  

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Materiale de Dr. Mark A. Finley 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Mărturii din cele Zece Zile de Rugăciune 2021 
"Mi-am petrecut o mare parte din viața mea de adult încercând să găsesc bucurie în lucrurile din această 
lume. Îmi tot spuneam că, dacă aș putea găsi bărbatul potrivit, serviciul potrivit, dacă aș slăbi, mi-aș găsi 
în sfârșit fericirea. Nu mi-am dat seama că, cu cât mă ofeream mai mult pe altarele acestei lumi, cu atât 
mă simțeam mai mult epuizată și golită. am primit întotdeauna materialele celor Zece Zile de Rugăciune 
prin e-mail, dar, sincer, nu am parcurs niciodată toate cele zece zile. Eram prea ocupată să-mi sap 
propriile cisterne sparte, în timp ce Fântâna de Apă Vie era în apropiere! De data aceasta am hotărât să 
pun la încercare pe Isus și să Îl cred pe cuvânt. Ce zece zile incredibile au fost acestea! La fel ca Maria la 
mormântul lui Iosif din Arimateea, L-am văzut pe Isus și vă spun că este viu! Hristos mi-a dat o nouă 
perspectivă asupra rugăciunii, ascultării și credinței. Mi-am predat din nou inima Domnului după ce mi-
am mărturisit păcatele și I-am cerut să rămână cu mine. Acum am atât de multe motive să trăiesc!" 
(Thuto) 
 
Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Faptele Apostolilor 1:8 
"Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi; și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în 
toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului."  

"Veți primi o putere" 
Doamne, știu că sunt incapabil și fără putere când vine vorba de îndeplinirea misiunii celor trei îngeri pe care 
ne-ai încredințat-o. Este prea mare și imposibil din punct de vedere omenesc. Îți mulțumesc pentru promisiunea 
puterii Duhului Sfânt. Recunosc marea mea nevoie pentru un botez zilnic al Duhului Sfânt și mă încred în 
promisiunea Ta de a-i împuternici pe cei care își pun încrederea în Tine. 

"Îmi veți fi martori" 
Isuse, Îți mulțumesc că m-ai făcut martor al iubirii, adevărului și puterii Tale de transformare. Te rog să-mi dai 
curajul de a împărtăși ceea ce ai făcut pentru mine cu cei din jurul meu în aceste ultime zile din istoria 
pământului. Dă-mi și mai multe ocazii de a da mărturie pentru Tine și de a le spune celorlalți cât de măreț ești. 

"Până la marginile pământului" 
Tată, recunosc că acasă începe câmpul meu de misiune și se extinde în cartierul și vecinătatea mea, în satul și 
orașul meu și în întreaga lume. Arată-mi cum mă pot alătura misiunii Tale acolo unde mă aflu astăzi și cum 
pot sprijini lucrarea Evangheliei în întreaga lume. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa. 
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 
Tată, azi Te rugăm  (#362); Spre crucea Ta (#114); Doamne, ia Tu viața mea (#360); Zor deci că vine 
noaptea (#450) 



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 4 - MISIUNEA LUI DUMNEZEU ȘI RUGĂCIUNEA ,  PARTEA 2
 
" Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, şi am auzit despre 
credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii  din pricina nădejdii care vă aşteaptă în 
ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,  care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, 
unde dă roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu în 
adevăr" - Coloseni 1:3-6 

Creștere rapidă 
Biserica Noului Testament a explodat în creștere. Ca răspuns la rugăciunea stăruitoare și sinceră, Duhul Sfânt a fost 
revărsat cu putere. Trei mii de oameni au fost botezați într-un singur loc, într-o singură zi. În Faptele Apostolilor 4, 
consemnarea afirmă că "mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut, şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat 
aproape la cinci mii." (Faptele Apostolilor 4:4). Dacă includem și femeile și copiii, numărul credincioșilor, la câteva 
luni scurte după Rusalii, ar fi fost cu siguranță de 15.000-20.000 de persoane. În toată cartea Faptele Apostolilor, 
biserica a continuat să crească rapid. Faptele Apostolilor 6 declară că mulți preoți sau lideri religioși veneau la 
credință (versetul 7). Narațiunea ne prezintă istoria predicării lui Filip în Samaria, a călătoriilor misionare ale lui Pavel 
în toată lumea mediteraneeană, a studierii Scripturilor de către Petru cu Corneliu și a credincioșilor care au fost 
umpluți de Duhul Sfânt și care vesteau peste tot solia lui Hristos. Impactul Evangheliei a fost atât de mare încât 
apostolul Pavel a putut declara că Evanghelia a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer (Coloseni 1:23). 

Experiența bisericii din Noul Testament este instructivă pentru biserica de astăzi, în așteptarea venirii Domnului 
nostru. Care a fost cheia succesului lor? De ce a crescut atât de rapid biserica din Noul Testament? Să examinăm 
doar câteva motive. Biserica Noului Testament satura în rugăciune tot ceea ce făcea. Își trăiau viața în totalitate 
dedicați și dependenți de Dumnezeu. Recunoșteau că erau neputincioși să îndeplinească misiunea lui Isus fără 
puterea lui Isus. Ellen White afirmă succint acest lucru: 

"Trebuie să privim fără încetare la Isus și să ne dăm seama că puterea Lui este aceea care săvârșește lucrarea. Deși 
trebuie să lucrăm cu râvnă pentru mântuirea celor pierduți, trebuie să ne luăm timp și pentru meditație, pentru 
rugăciune și pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Numai lucrul săvârșit cu multă rugăciune și sfințit prin 
meritele lui Hristos se va dovedi în cele din urmă a fi folositor spre bine.” (Hristos, Lumina Lumii, p. 362). 

Misiunea lui Dumnezeu – Modul de lucru al lui Dumnezeu 
Observați cu atenție această instrucțiune. Puterea lui Hristos este cea care Își împlinește lucrarea prin noi. Nu este 
înțelepciunea noastră, intelectul nostru, carisma noastră sau cunoștințele noastre. Înțelepciunea pentru câștigarea 
de suflete vine de la Isus. Puterea de a schimba vieți este a lui Hristos și numai a Lui. În ultimă instanță, numai 
lucrarea realizată cu multă rugăciune și sfințită prin meritele Domnului Hristos se va dovedi a fi fost eficientă pentru 
bine. Misiunea lui Dumnezeu trebuie să fie îndeplinită în modul de lucru a  lui Dumnezeu.  

Există o persoană dragă pe care dorești să o vezi în Împărăția lui Dumnezeu? Există un prieten sau un coleg de 
serviciu care are nevoie de Isus? Există cineva pe care îl cunoști care a umblat cândva cu poporul lui Dumnezeu, dar 
care s-a îndepărtat? Scrie numele lor pe o bucată de hârtie simplă și pune hârtia respectivă în Biblie, chiar la 1 Ioan 
5:14-17. În fiecare zi, cere împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu pentru cei dragi ție. Chiar acum, haideți să petrecem 
câteva momente cerându-I lui Dumnezeu să ne aducă în minte oameni cărora El ar vrea să le fim martori, apoi să 
îngenunchem împreună să ne rugăm pentru ei. 
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Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Coloseni 1:3-6 
"Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, şi am 
auzit despre credința voastră în Hristos Isus şi despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții  din 
pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului 
Evangheliei,  care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând, ca şi între 
voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. ”  

"Rugându-ne neîncetat" 
Doamne, mărturisim că nu am petrecut suficient timp în rugăciune. Atât de des ne bazăm pe propria 
înțelepciune și pe planurile noastre în tot ceea ce facem. Iar când vine vorba de îndeplinirea misiunii Tale, nu 
căutăm suficient de mult călăuzirea Ta. Te rugăm să ne ierți. Ajută-ne să fim o biserică care se roagă, o biserică 
care se bazează pe Tine pentru succes și nu pe idei și planuri omenești. Transformă viața noastră de rugăciune 
și adu redeșteptarea. 
 
"Credința voastră în Isus Hristos" 
Doamne, ne dăm seama că numai lucrarea realizată cu multă rugăciune și sfințită prin meritele lui Hristos se 
va dovedi în final eficientă pentru bine. Te rugăm să ne ajuți să facem din rugăciunea sinceră și intensă o 
prioritate mai mare în toate eforturile și activitățile misionare ale bisericii noastre, dar și în viețile și familiile 
noastre. Crește-ne credința în capacitatea Ta de a împlini promisiunile pe care ni le-ai făcut. 
 
"Dragostea față de toți sfinții" 
Dumnezeule al iubirii, Tu ne-ai creat cu o capacitate veșnică de a crește în iubirea Ta. Îți mulțumim pentru că 
Îți reverși dragostea Ta în inimile noastre, astfel încât noi, la rândul nostru, să fim capabili să-i iubim pe cei din 
jurul nostru. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa. 
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 
 

Deschide-mi ochii (#639); Așa cum am fost Eu trimis (#447); Seamănă sămânța (#438); Mergeți la cei 
pierduți (#430) 



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 5 –  ASCULTAREA CA STIL DE VIAȚĂ ȘI RUGĂCIUNEA  
 
" 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, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut." - 1 Ioan 5:14, 15 

Noi suntem neputincioși, dar El este atotputernic 

Întreita solie îngerească ne cheamă la o viață de ascultare. Solia primului înger declară: "Temeți-vă de 
Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui" (Apocalipsa 14:7). Noul Testament a fost scris 
în limba greacă, iar cuvântul pentru temere folosit în acest text poate fi tradus și prin respect, reverență 
sau cinstire. Este o atitudine de loialitate față de Dumnezeu, o înălțare mentală pentru a fi ascultător față 
de voia Sa. Înțeleptul o afirmă în felul următor: "Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-
te de Dumnezeu şi păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.  Căci Dumnezeu va aduce 
orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău." 
(Eclesiastul 12:13, 14).  

Când ne gândim la respectarea poruncilor lui Dumnezeu, este foarte ușor să reflectăm la slăbiciunile 
noastre, la fragilitatea și la incapacitatea noastră de a face ceea ce ne dorim în adâncul sufletului nostru. 
De prea multe ori ne dorim să facem ceea ce este bine, dar nu reușim să găsim puterea de a duce la 
îndeplinire aceste dorințe. Împreună cu apostolul Pavel, trebuie să recunoaștem: "Căci nu ştiu ce fac: 
nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc." (Romani 7:15). Care a fost soluția apostolului la această dilemă? La 
sfârșitul capitolului, el pune întrebarea: "Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? "Și el răspunde cu 
această declarație pozitivă: "Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos!" (Romani 7:24, 25). 
Există o soluție la problema eșecului constant, a pocăinței și a eșecului repetat. Pavel spune că aceasta 
este Isus Hristos, Domnul nostru. Noi suntem slabi, dar El este puternic. Noi suntem fragili, dar El este 
atotputernic. Noi suntem neputincioși, dar El este atotputernic. Ellen White afirmă acest lucru în mod 
minunat într-un articol pe care l-a scris în 1897:  

"Exemplul lui Hristos ne arată că singura noastră speranță de biruință constă în rezistența continuă la 
atacurile lui Satana. El, care a triumfat asupra vrăjmașului sufletelor în conflictul cu ispita înțelege puterea 
lui Satana asupra neamului omenesc și a învins în numele nostru. Ca învingător, El ne-a oferit avantajul 
biruinței Sale, pentru ca, în eforturile noastre de a ne împotrivi ispitelor lui Satana, să putem uni 
slăbiciunea noastră cu puterea Sa, lipsa noastră de valoare cu meritele Sale. Și, susținuți de puterea Sa 
trainică, atunci  când vine ispita puternică, să putem rezista în numele Său atotputernic și să biruim așa 
cum a biruit El." (Signs of the Times, 27 mai 1897)... 

Cerând biruința Sa 

Devenim biruitori în viața creștină atunci când ne concentrăm asupra puterii lui Hristos și nu pe 
slăbiciunea noastră. În timp ce intrăm în timpul de rugăciune, să cerem împlinirea promisiunii din 1 Ioan 
5:14, 15: "Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă 
știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” Pe măsură 
ce cerem această făgăduință prin credință, Isus va face lucruri minunate și ne va întări pentru a trăi o 
viață evlavioasă în timp ce ne pregătim pentru revenirea Sa în curând. 
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Timp de rugăciune (30-45 minute) 
 
Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Eclesiastul 12:13, 14 
"Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzește poruncile Lui. 
Aceasta este datoria oricărui om.  Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se 
va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău."  

"Teme-te de Dumnezeu" 
Doamne, recunoaștem că Tu ești Dumnezeul Creator, atotputernic, omnipotent și atotștiutor. Ești dincolo de 
înțelegerea noastră umană limitată și, cu toate acestea, ești mai aproape de noi chiar și decât cei mai dragi ai 
noștri. Suntem copleșiți de măreția Ta, ne închinăm Ție și dorim să Te onorăm cu viețile noastre. 
 
"Păzește poruncile Lui" 
Doamne, nu avem în noi capacitatea de a păzi poruncile Tale, de a fi în armonie cu voința Ta. Numai Isus ne 
poate ajuta. Dorim să facem voia Ta, să fim credincioși, dar am dat greș de atâtea ori. Îți mulțumim că Isus are 
puterea de a aduce biruința în viețile noastre. Privim la El și ne predăm în mâinile Sale credincioase. Doamne 
Isuse, Îți cerem să trăiești viața Ta în noi. 
 
"Tot ce este ascuns, fie bine, fie rău" 
Tată, îmi dau seama că nimic nu este ascuns de Tine. Tu îmi cunoști inima, îmi cunoști suișurile și coborâșurile. 
De asemenea, Tu ești pe deplin conștient de tot ceea ce se întâmplă în întreaga lume. Îți mulțumesc că, în ciuda 
a ceea ce aș putea simți, gândurile Tale față de mine sunt pline de iubire și de har, iar eu nu trebuie să mă tem 
de judecată, deoarece rămân în Isus. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa. 
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 
Voia Ta, Doamne (# 361); Îți predau întreaga viață (# 335); Domnul mi-este călăuza (# 235); Urcă sus, pe 
munte (# 193); Mai mult  să Te iubesc (# 370) 



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 6 - ÎNCREDEREA ÎN JUDECATĂ  ȘI RUGĂCIUNEA  
 
" Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de 
binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.  În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 
ca să fim sfinți şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,  ne-a rânduit mai dinainte să fim 
înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale- Efeseni 1:3-5 

A venit ceasul judecății 

Solia primului înger din Apocalipsa anunță: "a venit ceasul judecății [lui Dumnezeu]" (Apocalipsa 14:7). În 
lumina puternică a veșniciei, realitatea judecății divine a cerului ne determină să căutăm cu rugăciune o relație 
mai profundă cu Dumnezeu. Judecata din sanctuarul ceresc a fost prefigurată de Ziua Ispășirii în Israelul antic. 
În Ziua ispășirii anti tipice din sistemul sanctuarului Vechiului Testament, tot Israelul se aduna în jurul 
sanctuarului, mărturisindu-și păcatele și căutând iertarea lui Dumnezeu. Leviticul 23:29 subliniază: "Oricine 
nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui." A-și smeri sufletul însemna să-L caute pe 
Dumnezeu în pocăință și mărturisire, cerându-I puterea de a trăi o viață evlavioasă.  

Onoarea și reputația lui Dumnezeu sunt în joc la judecata finală din ceruri. În fața universului au fost ridicate 
întrebări despre caracterul Său. Este Dumnezeu drept? Sunt poruncile Sale imposibil de respectat? Este El atât 
iubitor, cât și drept? La judecată, Dumnezeu va arăta că a făcut tot ce a fost posibil pentru a salva întreaga 
omenire. Nu există nimic mai mult ce ar fi putut face. Harul Său este suficient pentru toți. Este un har care ne 
salvează atât de pedeapsa, cât și de puterea păcatului. Este un har care ne iartă trecutul și ne împuternicește 
prezentul.  

Caracterul urgent al mesajului despre ceasul judecății ne conduce la o relație profundă cu Hristos. Tânjim să 
Îi onorăm numele și să nu facem nimic care să Îi păteze reputația. Nu trebuie să ne temem de judecată, pentru 
că Hristos este Avocatul, Procurorul și Judecătorul nostru (Ioan 5:22). În Hristos suntem fii și fiice ale Regelui 
universului, parte a familiei regale din ceruri. Profetul Daniel ni-L înfățișează pe Isus în sanctuarul ceresc, 
înfățișându-se înaintea Tatălui în numele nostru la judecata finală din ceruri. Zeci de mii de ființe cerești se 
adună în această scenă de tribunal. Marea luptă dintre bine și rău se va încheia în curând. Numele lui 
Dumnezeu - caracterul Său - va fi înălțat înaintea universului (Daniel 7:9-14). Se va vedea că El este deopotrivă 
milostiv și drept, că a oferit cel mai prețios dar al cerului în Isus.  

În veacurile nesfârșite ale veșniciei, vom exclama: "Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, 
Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în 
Hristos.  În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea 
Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere 
a voii Sale,  spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. " (Efeseni 1:3-6). 

În timpul nostru de rugăciune de astăzi, să ne examinăm propriile inimi și să Îi cerem lui Dumnezeu să ne 
descopere tot ceea ce nu este în armonie cu voia Sa. Să-I cerem să ne curețe de acele păcate adânci și ascunse 
și apoi să-I mulțumim pentru harul, iertarea și puterea Sa de a birui. Mai presus de toate, să Îi mulțumim 
pentru Isus. 
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Timp de rugăciune (30-45 minute) 
 
Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Apocalipsa 14:7 
"Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui." 

"Temeți-vă de Dumnezeu" 

Doamne ne închinăm Ție. Ești vrednic de toată onoarea și slava. Tu, Maiestatea Cerului, Dumnezeul Creator, 
Tu, Cel Veșnic - suntem în venerație în fața Ta. Nimic nu Te poate cuprinde.  
 
"Dați-I slavă " 

Doamne, este minunat să mă gândesc că Tu dorești să Te descoperi pe Tine însuți, caracterul Tău plin de iubire, 
prin mine. Te rog umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt și adu slava pe care o meriți. Trăiește în și prin mine și dă-
mi biruința Ta asupra păcatului. Dă-mi puterea de a trăi în armonie cu voința Ta. 
 
"A sosit ceasul judecății Lui" 

Doamne Isuse, Îți mulțumim pentru judecată. Îți mulțumim că judecata este pentru noi și că Tu vei restabili 
dreptatea în acest univers. Îți mulțumim că Tu ești Avocatul și Marele nostru Preot și că dreptatea Ta ne oferă 
asigurarea de care avem nevoie pentru a sta cu capul ridicat în recunoștință plină de bucurie față de Tine. 
Amintește-ne de urgența vremurilor pe care le trăim și ajută-ne să îndrumăm cât mai mulți oameni să își 
găsească răscumpărarea veșnică în Tine. 

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa. 
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 
 
Stau pe adevăr (#221); O, ce nespusă fericire (#398); Când val de durere mă poartă spre cer (#316);  
 



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 7 - SOLIILE CELOR TREI ÎNGERI, SABATUL ȘI RUGĂCIUNEA  
 
"Le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bun decât fii şi fiice; le voi da un nume 
veşnic, care nu se va stinge.  Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele 
Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în 
legământul Meu,  îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. 
Arderile-de-tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune 
pentru toate popoarele.”  - Isaia 56:5-7 

Creat pentru un scop 

Soliile celor trei îngeri sunt un apel de trâmbiță la închinare față de Creatorul nostru. Noi nu am evoluat. Nu 
suntem un accident genetic. Dumnezeu ne-a creat, iar viața este un dar prețios care vine de la Isus. Apostolul 
Ioan afirmă: "Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai 
făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!" (Apocalipsa 4:11). Este un gând 
impresionant să recunoaștem că existăm prin voia lui Dumnezeu. Sabatul ne amintește că am fost creați cu 
un scop. Ne duce înapoi la casa noastră din grădina Edenului și ne amintește de un Creator iubitor care dorește 
doar binele pentru viețile noastre. Într-o lume a suferinței, a bolii și a maladiei, Dumnezeul Creației promite 
"Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi" (Evrei 13:5). Chiar și numai acest fapt ar trebui să 
ne împingă să îngenunchem în laudă în fața lui Dumnezeu pentru darul vieții și să descoperim planurile 
specifice pe care El le are pentru viața noastră.  

Sabatul - O chemare la rugăciune, laudă și proclamare 

Sabatul ne amintește și de darul mântuirii. Când ne odihnim în Sabat, ne odihnim în lucrarea pe care a 
terminat-o Domnul Hristos în favoarea noastră (Evrei 4:9, 10). Ne odihnim în harul Său. Sabatul nu este o 
cerință legalistă dată națiunii lui Israel. Este o zi plină de har pentru întreaga omenire, care ne determină să 
depindem numai și numai de Hristos pentru răscumpărarea noastră (Isaia 56:6, 7). Isus a încheiat săptămâna 
Creațiunii cu cuvintele: "Astfel au fost sfârșite cerurile şi pământul şi toată oștirea lor. În ziua a șaptea, 
Dumnezeu Şi-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe 
care o făcuse." (Geneza 2:1, 2). De asemenea, punctul culminant al lucrării Sale pe cruce este exprimat prin 
cuvintele: "S-a sfârșit". Noi nu am avut nimic de-a face cu lucrarea creatoare a lui Hristos la început. El a început 
lucrarea și El a sfârșit-o. La fel, nu am avut nimic de-a face cu lucrarea de răscumpărare a lui Hristos pe cruce. 
El a început lucrarea de mântuire și El a terminat-o. Sabatul ne amintește să ne bucurăm în dragostea Sa, să 
ne odihnim în grija Sa și să slăvim pe Hristos care a plătit un preț atât de mare pentru mântuirea noastră. 
Sabatul este o chemare la rugăciune, la laudă, la proclamarea bunătății Sale. 

Sabatul ne amintește, de asemenea, că nu suntem singuri într-o lume pustie de tristețe. Frumusețile naturii 
încă vorbesc despre Dumnezeul nostru Creator în timpul suferinței acestei lumi. Sabatul ne trimite înapoi la 
Creațiune, dar ne îndreaptă și spre cerurile noi și spre pământul nou, unde Dumnezeu va re-crea această lume 
în splendoarea edenică.  

Sabatul este o zi de mulțumire. Suntem recunoscători că Dumnezeu ne-a creat și are planuri pentru viața 
noastră. Suntem recunoscători că ne-a răscumpărat și a plătit un preț infinit pentru noi. Suntem recunoscători 
că El va veni din nou pentru noi și va crea un cer nou și un pământ nou. Să-L căutăm cu inimi recunoscătoare 
în timp ce ne rugăm. 
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Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Isaia 56:5-7 

"[ Chiar și lor] le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bun decât fii şi fiice; 
le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.  Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi 
să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l 
pângărească, şi vor stărui în legământul Meu,  îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de 
veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea 
se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.”   

"Chiar și lor" 
 
Doamne, Tu ne-ai creat pe toți. Tu ai vrut să existăm și dorești să ai părtășie veșnică cu noi. Da, Tu dorești 
mântuirea întregii omeniri. Fiecare națiune, trib și grup de oameni. Noi Te lăudăm! Îți mulțumim pentru Sabatul 
săptămânal care ne amintește despre această realitate. 
 
"Toți cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească" 
 
Doamne, de prea multe ori am încălcat Sabatul sau nu l-am păstrat sfânt. Te rugăm să ne ierți. Te rugăm să 
ne ajuți să păzim orele de Sabat și în mod special în timpul Sabatului să Te recunoaștem și să Te înălțăm. 
Deschide-ne ochii și urechile pentru a cunoaște și a face voia Ta în fiecare zi, astfel încât în Sabat să putem 
sărbători și mărturisi credincioșia Ta pe parcursul săptămânii. 
 
"Și vor stărui în legământul Meu" 
 
Isuse, Îți mulțumim că Sabatul nu este doar un semn și o ocazie de a ne aminti de Tine ca fiind Creatorul nostru, 
ci și un semn al mântuirii. Îți mulțumim că ne putem odihni în asigurarea neprihănirii Tale, care ne acoperă și 
ne umple pe măsură ce ne prindem strâns de promisiunile legământului Tău. Fie ca păzirea Sabatului să fie o 
reflectare a unei experiențe zilnice a credincioșiei Tale față de noi.  

Mai multe sugestii de rugăciune 

Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa. 
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, zi de bucurie (# 580); Aripi dă-mi, Isus iubit (# 326); Vești de sfântă speranță (# 484); Zi de Sabat, zi e 
har (# 589); O zi de Sabat (# 766). 
 



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 8 - CĂDEREA BABILONULUI ȘI RUGĂCIUNEA
 
"După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.  El 
a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh 
necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte" - Apocalipsa 18:1, 2 

Mesajul celui de-al doilea înger 

Mesajele celor trei îngeri din Apocalipsa 14 sunt special concepute pentru a pregăti un popor pentru venirea lui Isus. 
Ele dezvăluie planurile lui Dumnezeu și demască planurile diavolului. Mesajul celui de-al doilea înger dă acest 
avertisment solemn: "A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei 
curviei ei!" (Apocalipsa 14:8). La fel cum Babilonul antic a luptat împotriva lui Dumnezeu, războindu-se împotriva 
poruncilor Sale, Babilonul spiritual se află în rebeliune împotriva lui Dumnezeu. El își împarte "paharul de vin" al 
doctrinelor false pentru a înșela milioane de oameni. Ellen White descrie Babilonul în felul următor: " Marele păcat 
pus în seama Babilonului este că „a făcut ca toate popoarele să bea din vinul mâniei desfrânării ei”. Acest pahar pe 
care îl întinde lumii reprezintă învățăturile rătăcite pe care le-a primit ca urmare a legăturii ei nelegiuite cu oamenii 
cei mari ai pământului. Prietenia cu lumea i-a stricat credința, astfel că acum exercită o influență distrugătoare 
asupra lumii, susținând învățături care sunt împotriva declarațiilor lămurite ale Sfintelor Scripturi." (Tragedia 
Veacurilor, p. 388). Adulterul este o uniune ilicită. Babilonul spiritual se întoarce de la adevăratul ei iubit, Isus, și se 
unește cu statul sau cu puterile politice. 

Această uniune a bisericii și a statului, așa cum este descrisă în Apocalipsa 17, duce la aplicarea semnului fiarei. 
Babilonul reprezintă un sistem religios care denaturează Scriptura și este centrat pe învățături omenești. Mesajul 
celui de-al doilea înger, combinat cu profețiile din Apocalipsa 17 și Apocalipsa 18, dezvăluie ceea ce se va întâmpla 
pe acest pământ ca o surpriză copleșitoare. Puterile religioase apostate se vor uni cu forțele politice și economice 
pentru a aduce unitate într-un moment de criză și calamitate mondială.  

Cel de-al doilea mesaj al îngerului sună ca un apel urgent la rugăciune în cel puțin trei domenii. În primul rând, ne 
cheamă să fim credincioși lui Hristos și Cuvântului Său. Compromisul în viețile noastre personale nu va face decât 
să ne determine, în ultimele momente ale istoriei Pământului, să ne unim cu Babilonul și să luptăm împotriva 
poporului lui Dumnezeu.  

În al doilea rând, acest mesaj ne cheamă la o credință care să reziste la încercare. Profetul lui Dumnezeu ne face un 
apel serios: "Vine o furtună, necruțătoare în furia ei. Suntem noi pregătiți să o întâmpinăm? Nu trebuie să spunem: 
"Pericolele ultimelor zile vor veni în curând peste noi. Ele au venit deja. Avem nevoie acum de sabia Domnului pentru 
a tăia până în sufletul și măduva poftelor, poftelor și patimilor trupești. Mințile care au fost lăsate în voia gândurilor 
libere trebuie să se schimbe. . . . Gândurile trebuie să fie centrate pe Dumnezeu" (With God at Dawn, p. 113). 

În al treilea rând, acest mesaj ne cheamă să-i invităm pe prietenii noștri la o relație profundă cu Isus și la o înțelegere 
a adevărurilor din Apocalipsa pentru acest ultim ceas. În timp ce îngenunchem, să ne rugăm pentru aceste lucruri 
specifice: 

1. O înțelegere mai clară a Cuvântului lui Dumnezeu, o dragoste mai mare pentru Isus și un spirit fără 
compromis.   

2. O credință care poate rezista la încercare.   
3. Curajul de a da mărturie celor din jurul nostru. 
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Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Apocalipsa 14:8 

"A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!."   
 
"Babilonul a căzut" 
Tată veșnic, în afară de Cuvântul Tău cel Sfânt, nu există nimic în această lume care să poată fi de încredere 
care să ofere o temelie tare și de încredere pentru viață. Ajută-ne să ne clădim viețile prin harul Tău, prin Duhul 
Tău, numai pe Cuvântul Tău.  
 
"A adăpat toate neamurile" 
Doamne, suntem privilegiați să Te cunoaștem și să avem o înțelegere a adevărului prin Cuvântul Tău. 
Recunoaștem, de asemenea, responsabilitatea noastră din această cauză. Astăzi ne rugăm pentru miliardele 
de oameni prinși în capcana religiilor false. Ajută-ne să le arătăm adevărul despre cine ești Tu, cât de mult îi 
iubești și cât de mult dorești ca ei să ajungă la plinătatea adevărului. 
 
"Vinul mâniei curviei ei" 
Isuse, recunoaștem că uneori am fost distrași de numeroasele iluzii și ispite ale lui Satan. Uneori încetăm să 
privim spre Tine și ne concentrăm în schimb asupra eului și a experiențelor egoiste. Te rugăm să ne ierți. 
Eliberează-ne de cedarea în fața firii noastre pământești și stabilește în noi biruința pe care numai Tu o poți 
oferi. 

Mai multe sugestii de rugăciune 
Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa. 
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 
Deși nu știm când (#518); Dulcea chemare (#461); Când ești apăsat de durere (#125); Nu mă trece, cu 
vederea (#183); Mergem înainte (#273); Voi, creștini, sculați! (#302) 
 



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 9 - SEMNUL FIAREI ȘI RUGĂCIUNEA  
 
"După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului 
nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea şi puterea!  Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe 
curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.” Şi au zis a doua 
oară: „Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au 
aruncat la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „Amin! Aleluia!”  Şi din 
scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, 
mici şi mari!”  - Apocalipsa 19:1-5 
Un avertisment solemn 

Cel de-al treilea și ultimul mesaj al celor trei îngeri este unul dintre cele mai solemne avertismente din Biblie. 
Este unul pe care mulți oameni ar dori să-l ignore, însă el dezvăluie adevăruri spirituale care schimbă viața, 
care se adresează celor mai profunde nevoi ale noastre și ne apropie de Isus. Apostolul Ioan scrie: "Apoi a 
urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primește semnul 
ei pe frunte sau pe mână,  va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei 
Lui şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinților îngeri şi înaintea Mielului. " (Apocalipsa 14:9, 10). 

Primul principiu care schimbă viața în legătură cu acest avertisment este că el vine din inima unui Dumnezeu 
iubitor care dorește mai mult decât orice altceva să ne salveze în Împărăția Sa. Acesta este un mesaj divin de 
avertizare pentru ca poporul lui Dumnezeu să nu fie prins cu garda jos de înșelăciunile care vor veni.  

În al doilea rând, are de-a face cu închinarea. Îngerul spune: "Dacă cineva se închină fiarei". Acest lucru este 
în contrast direct cu mesajul primului înger din versetul 7 de a se închina Creatorului. Adorarea Creatorului îi 
determină pe urmașii credincioși ai lui Hristos să răspundă iubirii Sale, să se încreadă în harul Său mântuitor, 
să fie ascultători față de Cuvântul Său și să păzească poruncile Sale. Închinarea la fiară îi determină pe oameni 
să trăiască o viață egocentrică, independentă de Dumnezeu, în neascultare față de poruncile Sale. Se 
concentrează mai degrabă pe sine decât pe Isus.  

Fiara din noi 

Acest mesaj al îngerului al treilea vorbește despre un timp care va veni când biserica și statul se vor uni sub 
autoritatea papalității pentru a impune închinarea în prima zi a săptămânii. Mesajul final al celor trei îngeri 
este o chemare la rugăciune serioasă și sinceră. Principiul anticristului - mândria mai degrabă decât smerenia, 
înălțarea de sine mai degrabă decât sacrificiul de sine pentru binele altora și încrederea în înțelepciunea 
omenească mai degrabă decât în inspirația divină a Scripturilor - este adânc înrădăcinată în natura noastră 
căzută. Care este soluția pentru principiile fiarei care sălășluiesc în noi? Există o singură soluție, și aceasta este 
Isus - harul Său, puterea Sa, dragostea Sa care ne umple inimile și viețile. Dacă angajamentul nostru față de El 
nu este mai puternic decât atracția lumii, vom fi dominați de principiile fiarei astăzi și vom accepta într-o zi 
semnul fiarei. Avertismentul împotriva semnului fiarei din mesajul celui de-al treilea înger ar trebui să ne 
conducă pe genunchi în supunere umilă față de Hristos, implorând ca Duhul Său să ne curețe temeinic din 
interior și să lucreze minunea harului divin în inimile noastre. De asemenea, ar trebui să ne determine să ne 
rugăm pentru familia, prietenii și vecinii noștri, pentru ca și ei să aibă inimile deschise la mesajul salvator al lui 
Hristos din zilele din urmă. Acest mesaj ar trebui să ne motiveze să așteptăm cu nerăbdare ziua în care ne vom 
bucura cu Hristos în jurul tronului Său pentru totdeauna (Apocalipsa 19:1-5).  
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Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Apocalipsa 14:9,10 

"Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi 
primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, 
turnat neamestecat în paharul mâniei Lui şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi 
înaintea Mielului. ” 
 
"Dacă cineva se închină fiarei și icoanei ei" 
Doamne, tu ești un Dumnezeu căruia îi pasă, un Dumnezeu care dorește ca toți să fie salvați și nu pierduți. Atât 
de mulți oameni se uită la religiile false, la filosofiile întortocheate și la idolii zilelor noastre ca sursă de putere 
și împlinire pentru slăbiciunile din viața lor. Îți mulțumim că Îți pasă suficient de mult încât să-i avertizezi și că 
putem juca un rol în a-i conduce la Isus ca fiind singurul Mântuitor adevărat, demn de închinare.  
 
"Mânia lui Dumnezeu" 
Doamne, ne dă o mare mângâiere faptul că Tu ai o mânie sfântă față de păcat, rău și răutate. Îți mulțumim că 
dorești să distrugi păcatul pentru totdeauna și că într-o zi vei restabili dragostea perfectă, pacea și armonia în 
univers. Îți mulțumim că ne-ai arătat în mod clar, prin Isus, că Tu nu vrei să condamni oamenii, ci să-i salvezi. 
Îți mulțumim că ai dat fiecărei ființe umane posibilitatea de a alege și de a îmbrățișa mântuirea în Hristos. Te 
rugăm să ne salvezi și să ne protejezi să nu urmăm principiul anticrist al auto-exaltării și al mândriei. În loc de 
aceasta, condu-ne să-L urmăm pe Miel oriunde merge. 
 
"Înaintea Mielului" 
Doamne Isuse, ne dă o mare mângâiere să știm că la judecata finală va deveni evident că oferta Ta de har și 
mântuire nu a fost ruptă de dreptate. Îți mulțumim că iei asupra Ta pedeapsa tuturor celor care se predau Ție. 
Îți mulțumim că, oricât de greu va fi să asistăm la distrugerea celor care aleg să se agațe de păcat, toți vor 
mărturisi că Tu ai fost corect, drept și milostiv în toată purtarea Ta.. 

Mai multe sugestii de rugăciune 
Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa. 
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); Hristos e Cel ce va domni (# 63); Sus, oaste-a lui  
Hristos (# 292); Fiți tari în credință! (# 287); Azi mă găsesc lângă Iordan (# 202);  



 

 

Chemarea la rugăciune a celor trei îngeri 
 

ZIUA 10 - POPORUL LUI DUMNEZEU, RĂMĂȘIȚA ȘI RUGĂCIUNEA  
 
" Aici este răbdarea sfinților, care păzesc  poruncile lui Dumnezeu şi credința lui Isus.” - Apocalipsa 14:12 
Scopul final 

Mesajele celor trei îngeri au un singur scop principal, un singur obiectiv: să pregătească un popor pentru 
venirea lui Isus. Aceste mesaje de inspirație divină ajung la un punct culminant în Apocalipsa 14:12, când 
Ioan explică rezultatul final al înțelegerii și acceptării mesajului Cerului din timpul sfârșitului. Apostolul 
afirmă că aceste solii vor produce un popor despre care se poate scrie: " Aici este răbdarea sfinților, 
care păzesc  poruncile lui Dumnezeu şi credința lui Isus " (Apocalipsa 14:12). 

Cuvântul răbdare ar putea fi mai bine tradus prin anduranță. Prin harul Său, poporul lui Dumnezeu va 
îndura încercările din zilele din urmă și va ieși biruitor. Ei vor înfrunta furia fiarei și nu vor renunța la 
convingerile conștiinței. Deși nu pot cumpăra sau vinde și se confruntă cu persecuția, închisoarea și 
moartea însăși de dragul lui Hristos, ei sunt ascultători față de poruncile Sale. Ei nu pot fi constrânși să 
renunțe la loialitatea lor față de Hristos. Ei trăiesc vieți pline de har și ascultare, care Îl preamăresc pe 
Hristos, în mijlocul unei lumi păcătoase, răzvrătite și neascultătoare, în ultima oră a Pământului. 

Credința lui Isus 

Mai este ceva fascinant în Apocalipsa 14:12. Acești credincioși din timpul sfârșitului nu numai că au 
credință în Isus, ci au credința lui Isus. Ce este credința lui Isus? Credința lui Isus este aceeași calitate a 
credinței în Dumnezeu pe care a avut-o Isus pe cruce. Când Isus a atârnat pe cruce purtând vina, rușinea 
și condamnarea păcatelor omenirii, El S-a simțit abandonat de Dumnezeu. Enormitatea păcatului era 
atât de mare încât Isus s-a simțit părăsit de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care a strigat în 
agonie: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?". (Matei 27:46). Îl părăsise 
Dumnezeu? Cu siguranță că nu! Ochii Săi părintești erau tot timpul ațintiți asupra crucii. Inima Sa plină 
de dragoste era zdrobită de agonia prin care trecea Fiul Său. Isus a avut încredere atunci când nu putea 
vedea. Credința Lui s-a ridicat deasupra a ceea ce se întâmpla în jurul Lui. De aceea, ultimele Sale cuvinte 
au fost: "Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez Duhul ” (Luca 23:46). 

Chiar înainte de revenirea lui Isus, conform profețiilor din Apocalipsa, poporul lui Dumnezeu va trebui să 
aibă din nou încredere atunci când totul în jurul lor pare a fi împotriva lor. Ce anume îi va ajuta să treacă 
prin această perioadă de încercare? Este "credința lui Isus". Cum dezvoltăm această credință a lui Isus? 
În primul rând, la fel cum mântuirea este un dar, credința este, de asemenea, un dar pe care Dumnezeu 
îl pune în inimile noastre și care crește pe măsură ce îl exersăm (Romani 12:3-8). Atunci când trecem prin 
circumstanțe dificile și ne agățăm cu disperare de promisiunile lui Dumnezeu, credința noastră crește. 
Atunci când saturăm mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu, credința noastră crește (Romani 10:17). Când ne 
recunoaștem lipsa de credință și ne rugăm stăruitor ca Dumnezeu să ne mărească credința, aceasta 
crește (Luca 17:5). 

În rugăciunile noastre de astăzi, să Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea rezistență în fața încercărilor vieții. 
Să ne rugăm ca El să ne dea puterea de a fi ascultători față de voia Sa în fiecare domeniu al vieții noastre 
și să cerem Cerului să ne acorde o creștere a credinței, astfel încât "credința lui Isus" să ne umple viața și 
să ne pregătească pentru criza finală a Pământului. Apoi, într-o zi, vom trăi cu Isus pentru toată veșnicia! 

Publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale 
Materiale de Dr. Mark A. Finley 

 



 

Timp de rugăciune (30-45 minute) 

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Apocalipsa 14:12 

"Aici este răbdarea sfinților, care păzesc  poruncile lui Dumnezeu şi credința lui Isus." 
 
"Aici este răbdarea sfinților" 
Doamne, de mult timp așteptăm întoarcerea Ta. Știm, de asemenea, că sincronizarea Ta nu este niciodată 
greșită și că Tu știi ce este mai bine pentru noi. Îți mulțumim că, pe măsură ce Duhul Sfânt locuiește în noi, El 
va produce în noi răbdare și anduranță. Arată-ne cum să folosim cel mai bine timpul pe care îl mai avem pentru 
a Te onora. Când ne vom confrunta cu încercări și necazuri, vom găsi alinare știind că Tu ne oferi putere și 
răbdare divină. 
 
"Cei care păzesc poruncile" 
Voința Ta, Doamne, este iubirea. Dragostea pentru Tine și dragostea pentru ceilalți. Iubirea așa cum este 
descoperită în Cuvântul lui Dumnezeu și în viața lui Isus. Mă bucur de faptul că Tu poți și vrei să transformi 
inimile noastre răzvrătite în inimi care să fie în armonie cu marea lege a iubirii. 
 
"Credința lui Isus" 
Sunt uimit, Doamne, de credința și credincioșia de care a dat dovadă Isus aici pe pământ, mai ales când a murit 
pe cruce. Întrucât măsura în care încrederea Lui în Tatăl a fost un exemplu pentru noi, El nu a lăsat-o acolo, ci  
oferă tuturor celor care cred oportunitățile de a dezvolta aceeași calitate a credinței. Doamne Isuse, Te rog să 
ne maturizezi credința, în fiecare zi un pic mai mult. Ne predăm Ție, Mântuitorul nostru prețios și credincios. 

Mai multe sugestii de rugăciune 
Mulțumiri și laude: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Sa. 
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 
Atâta har! (#161); Glas de slavă (#544); Ai curaj, tresaltă! (#496);  
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