Ghidul liderului: Căutând redeșteptarea
Bine ați venit la cele Zece Zile de Rugăciune 2021! Credem că rugăciunea este locul de naștere al
redeșteptării. Dumnezeu a lucrat atât multe minuni în anii trecuți atunci când L-am căutat împreună în
post și rugăciune. Duhul Sfânt a lucrat convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare, biserici
redeșteptate și a vindecat relații.
Te-a chemat vocea lui Dumnezeu la redeșteptare? Biblia este plină de făgăduințe 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).
” 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-Și reverse
binecuvântările asupra familiei tale, asupra bisericii, a localității și a lumii tale. Participă alături de noi pentru
a ne ruga pentru redeșteptare spirituală prin Duhul Sfânt!

Date generale despre cele Zece Zile de Rugăciune
Teme zilnice de rugăciune
Pentru fiecare din cele zece zile a fost pregătită o temă. Aceasta 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. Toate temele de rugăciune pot fi găsite și online pe situl:

https://www.zecezilederugaciune.ro/
Bisericile din toată lumea se vor uni în rugăciune pentru tema fiecărei seri. Alăturați-vă lor în rugăciune
folosind versetele din Scriptură, citatele și sugestiile de rugăciune ale fiecărei teme. Cu toate acestea, nu
simțiți că trebuie să vă grăbiți prin întreaga listă de sugestii. Eventual vă puteți împărți pe grupe mici care să
se roage pentru diferite puncte de pe listă.
Am inclus un document intitulat Motive de rugăciune ale bisericii mondiale. Este important să ne rugăm
împreună pentru familia bisericii noastre, dar poate că doriți să petreceți mai mult timp pentru nevoile
bisericii locale dacă grupa voastră include vizitatori. Rugați-vă pentru a primi cât mai bine musafirii , făcândui să simtă că fac parte din grupa voastră.
Timp sugerat pentru fiecare secțiune de rugăciune
Păstrați timpul de rugăciune mai ales pentru rugăciune, făcând totul simplu. Cât timp petrecem la fiecare
secțiune de rugăciune va varia probabil de fiecare. Sunt sugerate următoarele durate:
▪
▪
▪

Bun venit/ 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 ”Sugestii pentru rugăciune” (vedeți temele): 20-30 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
Puneți un accent special pe rugăciune și împărtășiți mărturii despre rugăciuni ascultate în timpul serviciilor
divine în ambele Sabate. Fiți creativi – există multe moduri de a împărtăși familiei bisericii ceea ce se întâmplă
în cadrul întâlnirilor zilnice de rugăciune.
Sărbătoarea din ultimul Sabat
Ultimul Sabat, în mod deosebit, ar trebui să fie un timp de mare bucurie pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu
de-a lungul celor zece zile. Includeți mult timp pentru împărtășirea experiențelor și rugăciunilor ascultate,
învățătură/predică biblică despre rugăciune și timp pentru cântare. Conduceți adunarea într-un timp de
rugăciune așa încât cei care nu au participat la întrunirile zilnice să poată experimenta bucuria de a se ruga
împreună cu alții. Vezi materialele pentru Sărbătoarea din Sabat pentru mai multe idei.
Continuarea celor Zece Zile de Rugăciune
Rugați-vă cu privire la modul în care Dumnezeu vrea ca biserica/grupa voastră să continue ceea ce El a
început în timpul celor Zece Zile de Rugăciune. Poate că veți continua cu o întâlnire de rugăciune
săptămânală. Sau poate Dumnezeu vrea ca să începi o nouă lucrare în biserică sau o acțiune în folosul celor
din localitatea ta. Fii deschis și mergi acolo unde te conduce Dumnezeu. Cu siguranță vei fi uimit atunci când
umbli cu El. Documentul intitulat Provocarea la acțiune conține multe 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 la experiente@zecezilederugaciune.ro sau le puteți trimite on
line, folosind formularul de pe pagina de contact.

Factori ai unei rugăciuni unite
Împreună într-un cuget
Când cineva se roagă pentru o problemă la Dumnezeu, asigurați-vă că și alți câțiva se roagă pentru același
lucru - aceasta aduce putere! Să nu credeți că dacă cineva s-a rugat pentru un lucru, nimeni altcineva nu mai
trebuie s-o facă. ”Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare,
le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18:19). Cât este de încurajator ca alții să se roage pentru
problemele tale!
Cerând împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu
Veți găsi făgăduințe biblice specifice incluse în materialul fiecărei teme. Încurajați grupa să ceară împlinirea
lor când se roagă. Este atât de ușor să ne concentrăm asupra problemelor noastre. Dar când cerem
împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, credința noastră crește și ne amintim că împreună cu Dumnezeu
nimic nu este imposibil. Făgăduințele ne ajută să ne luăm ochii de la slăbiciunile și dificultățile noastre și să
privim la Isus. Pentru fiecare luptă și pentru fiecare slăbiciune putem găsi în Scriptură făgăduințe a căror
împlinire să o cerem. Încurajați oamenii să caute mai multe făgăduințe și să le scrie pentru a cere împlinirea
lor în viitor.

Postul
Invitați pe cei care participă la cele Zece Zile de Rugăciune să ia în considerare un tip anume de post: fie de
la televizor, muzică laică, filme, internet, dulciuri sau alte mâncăruri care sunt greu de digerat. 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
Asigură-te că ceri ca Duhul Sfânt să-ți arate despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație anume. Biblia
ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi.
”Noi nu trebuie numai să ne rugăm în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta
explică ceea ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul ‘mijlocește pentru noi cu suspine
negrăite’ (Romani 8, 26). Lui Dumnezeu Îi place să răspundă la asemenea rugăciuni. Când cu căldură și
stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în chiar această stăruință se află garanția din
partea lui Dumnezeu că El este gata să răspundă la rugăciunea noastră ‘nespus mai mult decât cerem sau
gândim noi’ (Efeseni 3, 20).” (Parabole, p.147, sublinierea autorului).
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 ar trebui să fie scurte și la obiect. Acest lucru dă altora ocazia de a se ruga și ei. Încercați să vă
limitați rugăciunile la câteva propoziții. Fiecare persoană se poate ruga de mai multe ori. Propozițiile scurte
fac timpul de rugăciune interesant și permit Duhului Sfânt să impresioneze grupa cum să se roage. Nu e
nevoie să deschidem și să închidem fiecare rugăciune scurtă cu fraze precum: ”Tatăl nostru” și ”Amin”. Este
o conversație cu Dumnezeu în curs de desfășurare.
Liniște
Ca lider, nu domina timpul de rugăciune. Scopul este să se roage toți. Momentele de liniște sunt minunate,
pentru că dau lui Dumnezeu timp să vorbească inimilor noastre. Permite Duhului Sfânt să lucreze și dă
fiecăruia timp să se roage.
Cântări
Cântări spontane în grupă, amestecate printre rugăciuni, adaugă frumusețe întâlnirii de rugăciune.
Cântările potrivite se găsesc la sfârșitul fiecărei teme. Nu simți nevoia de a le folosi pe toate – sunt doar

simple sugestii. Cântarea este și o cale bună de trecere de la un tip de rugăciuni la altul.
Cereri de rugăciune
Nu solicitați grupei cereri de rugăciune. În schimb, spuneți oamenilor să se roage pentru problemele lor și
încurajați pe ceilalți să se alăture, rugându-se pentru problemele celorlalți. Iată de ce: timpul! Vorbind despre
cererile de rugăciune va lua mare parte din timpul de rugăciune. Satana este încântat dacă ne poate ține de
vorbă despre problemele noastre în loc de a ne ruga pentru ele. Membrii grupei vor începe adesea să dea
sfaturi și să sugereze soluții. Puterea vine de la Dumnezeu! Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât se declanșează
mai multă putere.
Timpul tău zilnic
Este atât de important! Fii sigur că tu ca lider petreci zilnic timp la picioarele lui Isus, vorbind cu El și citind din
Cuvântul Său. Dacă vei face din cunoașterea lui Dumnezeu prioritatea numărul unu în viața ta, acest lucru va
deveni o experiență atât de frumoasă pentru tine. ”Din locul ascuns al rugăciunii a venit puterea care a
zguduit lumea în marea Reformă. Acolo, cu liniște sfântă, slujitorii lui Dumnezeu și-au sprijinit picioarele pe
stânca făgăduințelor Sale.” (Tragedia veacurilor, p. 209). Când un lider se roagă, Dumnezeu lucrează asupra
inimilor!

Introducere
Bine ați venit la ediția 2021 a celor Zece Zile de rugăciune! Credem că rugăciunea este într-adevăr locul de
naștere al redeșteptării! Dumnezeu a făcut atât de multe minuni în anii trecuți atunci când L-am căutat
împreună cu post și rugăciune. Duhul Sfânt a lucrat convertiri, pasiune reînnoită pentru evanghelizare,
biserici redeșteptate și a vindecat relații. Iată câteva mărturii din anii anteriori:

În timpul celor zece zile de rugăciune am avut două cereri: 1) pentru fiica mea să fie eliberată din robia
dependenței și 2) pentru ca soțul meu să vină la Domnul. [Până în anul următor] Lăudam pe Dumnezeu
pentru capacitatea fiicei mele de a spune că este de opt luni „curată” de metamfetamină, nu mai este om al
străzii și muncește cu normă întreagă. Soțul meu a fost rebotezat și a participat de fapt la cele Zece Zile de
Rugăciune cu mine anul acesta. Toate lauda lui Dumnezeu, Tatăl nostru, prin Isus Hristos. (N.H.)
Ca biserică, am început să ne rugăm pentru ploaie, deoarece țara noastră se confrunta cu secetă. A fost o
perioadă agitată și toată lumea a intrat în panică, dar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că după trei zile,
El a răspuns rugăciunilor noastre. Acum plouă în fiecare zi. (L.M.)
Prin rugăciune, bolnavii au fost vindecați, membrii înstrăinați ai familiei au fost reuniți, speranța a fost
prezentă chiar și în moartea celor dragi și oamenii și-au reconsacrat viața lui Dumnezeu. Slujim un
Dumnezeu viu! De abia așteptăm să vedem ce ne-a păstrat El în acest an. (Dereck)
Te-a chemat vocea lui Dumnezeu la redeșteptare? Biblia este plină de făgăduințe 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).
” 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-Și reverse
binecuvântările asupra familiei tale, asupra bisericii, a localității și a lumii tale!

Tema acestui an: Căutând redeșteptarea
În acest an, te invităm să cauți redeșteptarea prin puterea Duhului Sfânt în timpul celor Zece Zile de
Rugăciune. În timp ce te rogi cere pentru tine împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu către Zorobabel: ”Nici
prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu”, spune Domnul oștirilor” (Zaharia 4,6). Cu alte cuvinte, ”Ceea
ce plănuiești nu va reuși nici prin puterea unei armate, nici prin puterea omenească; ci mai degrabă, Duhul
Meu o va îndeplini! Eu, Domnul Dumnezeul Atotputernic, promit acest lucru” (tradus de Helmut Haubeil din
versiunea germană Hoffnung fuer Alle).
Dumnezeu vrea să facă lucruri incredibile în viețile și bisericile noastre astăzi. Planurile Lui depășesc cu mult
propriile noastre capacități și numai printr-o legătură constantă cu El prin rugăciune putem îndeplini sarcina
pe care El a pregătit-o. El ne spune: ” Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse,
pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33,3).
Vino împreună cu noi să ne rugăm pentru redeșteptare și pentru revărsarea promisă a Duhului Sfânt.
Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și veți vedea cum el va deschide ferestrele cerurilor!

Sugestii pentru timpul de rugăciune
▪ Rugăciunile să fie scurte -doar o propoziție sau două pentru fiecare subiect. Apoi lăsați rândul altora. Vă
puteți ruga de câte ori vreți, ca într-o conversație.
▪ Nu vă fie frică de pauze, pentru că acestea dau timp fiecăruia să asculte șoapta Duhului Sfânt.
▪ Imnurile cântate împreună, după cum conduce Duhul sunt o binecuvântare uriașă. Nu este neapărată
nevoie de pian. Se poate cânta foarte bine acapella.
▪ 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
Te încurajăm să ții Postul lui Daniel în timpul acestor zece zile. Începerea anului cu post și rugăciune este
modul ideal pentru consacrarea vieților noastre lui Dumnezeu pentru anul ce vine. 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.
A posti nu înseamnă numai să te abții de la mâncare. Te încurajăm să postești de la emisiunile de televiziune,
filme, jocuri pe computer, chiar și Facebook și YouTube. Uneori, lucruri care nu sunt rele prin ele însele, pot
lua atât de mult din timpul nostru. Renunță la tot ce se poate renunța, pentru ca în felul acesta să petreci
mai mult timp cu Domnul.
A posti nu este o metodă rapidă de a obține o minune de la Dumnezeu. Postul înseamnă să ne smerim astfel
încât Dumnezeu să poată lucra în noi și prin noi. Să ne apropiem de El prin post și rugăciune și El Se va
apropia de noi.

Duhul Sfânt
Fii sigur că ai cerut ca Duhul Sfânt să-ți arate cum și despre ce să te rogi în viața cuiva sau într-o situație
anume. Biblia ne spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm și că Duhul Sfânt este Cel ce 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 Profetic că ”rugăciunea și credința vor face ceea ce nici o putere din lume nu poate
împlini” (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). Să ne facem deci obiceiul de a mulțumi lui Dumnezeu dinainte
prin credință, pentru ceea ce va face și pentru modul în care va răspunde rugăciunilor noastre.
Roagă-te pentru alții
În timpul acestor zece zile, te încurajăm să te rogi în mod special pentru cei pe care Dumnezeu i-a adus
în viața ta. Alege cinci până la șapte persoane. Pot fi rude, prieteni, colegi de serviciu, vecini sau simple
cunoștințe. Ia-ți timp și întreabă-L pe Dumnezeu pentru cine ar dori să te rogi. Mai roagă-L să-ți pună și
o reală povară pe suflet pentru aceste persoane. Scrie aceste nume pe hârtie și pune-le la îndemână,
de exemplu în Biblia ta. Se întâmplă ceva remarcabil când scrii aceste nume și vei fi uimit văzând cum
lucrează Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile tale!
Provocarea la acțiune a celor Zece Zile de Rugăciune
Domnul Isus ne cheamă nu doar să ne rugăm ci să slujim nevoilor 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). Am primit atât de multă iubire
de la Mântuitorul nostru și avem privilegiul de a împărtăși această iubire cu prieteni, vecini și străini în
nevoie.
Tu și biserica din care faci parte cereți lui Dumnezeu în rugăciune să vă arate cum puteți servi altora
după cele Zece Zile de Rugăciune. Pe măsură ce lucrați pentru a organiza totul, evitați să lăsați ca aceste
aranjamente să vă distragă atenția de la rugăciune. ”Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie
precedat de multă rugăciune în taină, deoarece, pentru a înțelege știința salvării de suflete, este
necesară o mare înțelepciune. Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. Obțineți de la
tronul ceresc pregătirea necesară pentru a sluji nevoilor oamenilor” (Rugăciunea, p.313).
În resursele online ale celor Zece Zile de Rugăciune, veți găsi un document cu zeci de sugestii pentru a
ajunge la cei din jur. Isus vă invită să fiți mâinile și picioarele Sale pentru o lume în nevoie!
Materialele au fost pregătite de Asociația Pastorală a Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.
Colaborator principal pentru devoționalele zilnice: Helmut Haubeil
Traducere și adaptare: Adina Păltineanu
Textele biblice sunt preluate din traducerea Cornilescu

Mai multe resurse pentru redeșteptare
Colaboratorul principal al devoționalelor din 2021 este Helmut Haubeil. După ani de zile de activitate în
afaceri, la vârsta de 37 de ani el a răspuns chemării lui Dumnezeu de a fi pastor. A servit ca director al
unei case de bătrâni adventiste din Germania, a editat un buletin informativ despre misiune și a condus
activități misionare în Asia centrală și India. În ultimii ani, el i-a inspirat pe credincioșii din întreaga lume
cu seminariile și cărțile sale, inclusiv cartea tradusă pe scară largă Pași către redeșteptare personală.
Helmut Haubeil invită cititorii să descarce gratuit cartea Pași către redeșteptare personală de pe
website-ul său: https://steps-to-personal-revival.info (disponibil în mai mult de 40 de limbi și în format
audio). Cărțile suplimentare includ Abide in Jesus și Spirit-filled Coworkers of Jesus (în curând).
Participanții la Zece zile de rugăciune ar putea dori să citească următoarele capitole pe lângă
devoționalele zilnice:
Ziua 1

Pași către redeșteptare personală, capitolul 1, „Darul prețios al lui Isus”
Ziua 2

Spirit-filled Coworkers of Jesus, Chapter 1, “God Loves You”
Ziua 3

Abide in Jesus, Chapter 2, “Surrender to Jesus”
Ziua 4

Pași către redeșteptare personală,, capitolul 2, „Care este esența problemelor noastre?”
Ziua 5

Pași către redeșteptare personală, capitolul 2, „Care este esența problemelor noastre?”
Ziua 6

Pași către redeșteptare personală, capitolul 3, „Problemele noastre sunt rezolvabile”
Ziua 7

Pași către redeșteptare personală, Capitolul 5, „Cheia pentru practică”
Ziua 8

Abide in Jesus, Chapter 4, “Obedience Through Jesus”
Ziua 9

Spirit-filled Coworkers of Jesus, Chapter 3, “Who Is Working: God Through Me or Me for God?”
Ziua 10

Spirit-filled Coworkers of Jesus, Chapter 10, “Spiritual-Missionary Restart in Three Steps”

În măsura în care vom avea acces la materialele în limba engleză, traducerea lor va fi publicată pe
situl https://www.zecezilederugaciune.ro/

Căutând redeșteptarea
ZIUA 1 –DARUL PREȚIOS AL LUI ISUS
”Cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13)

Nu am nimic
„Doamne, învață-ne să ne rugăm!” au cerut ucenicii. Ei au văzut cum Isus se lega zilnic de Tatăl Său Ceresc și tânjeau după
aceeași putere în propriile lor vieți.
Isus a răspuns cu o lecție de rugăciune memorabilă în trei părți: Rugăciunea Domnească, parabola unui prieten care vine
la miezul nopții și - în punctul culminant - nevoia de a cere continuu Duhul Sfânt (Luca 11: 1-13).
În pildă (versetele 5-8), un om nu are nimic cu care să hrănească un vizitator care ajunge seara târziu. Omul se grăbește
către vecinul său și cere pâine pentru a hrăni vizitatorul, explicând: „Nu am nimic”. Continuă să ceară până când în cele din
urmă primește pâinea pe care să o împartă cu oaspetele său. În această povestire vedem că trebuie să venim la Isus pentru
a avea ceva de împărtășit altora. Când vrem să transmitem mai departe Pâinea Vieții, ne dăm seama adesea că nu avem
nimic de dat!
Apoi Isus leagă problema din această pildă (nu am nimic) de nevoia noastră de a cere Duhul Sfânt: „De aceea și Eu vă spun:
‘Cereți, și vi se va da;” (Luca 11: 9).

Isus ne invită: Continuați să cereți
Aici, în Luca 11, Isus subliniază de 10 ori că ar trebui să cerem Duhul Sfânt în viața noastră. Nu cunosc niciun alt pasaj în
care El ne îndeamnă cu atâta dragoste să luăm ceva în seamă.
”De aceea şi Eu vă spun: ‘Cereți, şi vi se va da; căutați, şi veţi găsi; bateți, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă;
cine caută găsește şi celui ce bate, i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o
piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi,
care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor
ce I-L cer!’” (Luca 11: 9-13).
În aceste câteva versete, Iisus folosește verbul a cere de șase ori și subliniază ideea de a căuta de două ori și a bate de
două ori. Acestea sunt toate verbe de acțiune. El arată clar că trebuie să acționăm pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt.
Ultima utilizare a cere este în greacă la timpul continuu, ceea ce înseamnă că ar trebui să cerem nu doar o dată, ci să
continuăm să cerem - mereu. În mod clar, Isus vrea să ne trezească dorința pentru Duhul Sfânt cu această invitație din
inimă. El știe că ne lipsește ceva crucial dacă nu cerem continuu binecuvântările bogate ale Duhului Sfânt.
În cartea Parabolele Domnului Hristos citim: „Dumnezeu nu spune: Cereți o dată și vi se va da. El invită să cerem, să stăruim
neobosit în rugăciune. Cererea stăruitoare aduce pe cel ce cere într-o atitudine mult mai serioasă, mai plină de zel, și face
să crească dorința de a primi lucrurile pentru care se roagă.”(p. 145).
Și gândiți-vă pentru o clipă, de ce Isus Însuși a petrecut atât de mult timp în rugăciunea zilnică? Ellen White explică: „În
fiecare dimineață comunica Tatăl Său din ceruri, primind zilnic de la El un nou botez cu Duhul Sfânt” (Signs of the Times,
21 noiembrie 1895).
Într-adevăr, Isus a fost exemplul nostru în acest sens. Întrebați-vă: Dacă Isus a avut nevoie de o reîmprospătare zilnică cu
Duhul Sfânt, atunci cu cât este mai important pentru mine?

Mărturie și provocare de la un membru al Bisericii
„În ultimii doi ani m-am rugat zilnic pentru revărsarea Duhului Sfânt în viața mea. . . Umblarea mea cu Dumnezeu a fost
incredibilă. Roada Duhului din Galateni 5 a devenit mai vizibilă în viața mea de când i-am cerut lui Isus să trăiască în mine,
să facă voia Sa în mine și să mă reînnoiască zilnic cu Duhul Sfânt. Am o bucurie mai mare în citirea Bibliei și împărtășirea
lui Hristos cu alții și am o dorință puternică de a mă ruga pentru alții; în plus, stilul meu de viață s-a schimbat dramatic. . .
Te provoc să te rogi zilnic timp de șase săptămâni să fii umplut cu Duhul Sfânt și să vezi ce se întâmplă ”(C.H.).

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
De ce nu avem mai multe răspunsuri la rugăciune?
„Nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți şi nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. ”(Iacov
4: 2, 3).
Tată Ceresc, Te rugăm să ne ierți că am neglijat să cerem continuu Duhul Sfânt. Mulțumim că, dacă ne mărturisim

păcatele, ești credincios să le ierți.
Cererea noastră arată cât de mult apreciem oferta lui Dumnezeu.
„Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da
Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).
Tatăl nostru, Îți mulțumim că ai promis că ne vei da Duhul Sfânt. Cerem revărsarea Duhului Sfânt acum și Îți mulțumim că
ne vei răspunde. Învață-ne să ne bazăm pe această făgăduință.
Dumnezeu vrea să ne dea viață din belșug!
”Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul,
pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. (Ioan 7:38, 39) .
Doamne, îți mulțumim că ai asigurat râuri de apă vie celor care cred în Tine. Te rugăm să ne ajuți să trăim zilnic o predare
continuă în Hristos, astfel încât să poți împlini această făgăduință în viața noastră.

Alte sugestii pentru 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.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate
Spirit Sfânt, cu har divin ( #143) ; E-al rugii mele ceas divin (# 191); Din cer cu raza Ta (# 741); Mai mult să Te iubesc
(# 370).

Căutând redeșteptarea
ZIUA 2 – ȚINÂND STRÂNS DARUL
”Care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoașteți dragostea lui Hristos” (Efeseni 3:18).

Primire, predare, creștere
Cum putem experimenta plinătatea iubirii lui Dumnezeu? Citiți ce spune apostolul Pavel în Efeseni 3: 14-21
1.

În primul rând, trebuie să primim darul Duhului Sfânt. ”Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă
întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru (versetul 16).

2.

Apoi, ne predăm viața lui Hristos și trăim într-o relație strânsă și continuă cu El „așa încât Hristos să locuiască în inimile
voastre prin credință” (versetul 17).
Atunci credința noastră crește și se maturizează prin Hristos și Duhul Sfânt în noi. ” Având rădăcina şi temelia puse în
dragoste” (versetul 17).

3.

Rezultatul? Experimentăm plinătatea iubirii lui Dumnezeu. El ne dă puterea să pricepem ”împreună cu toți sfinții care sunt
lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoaștem dragostea lui Hristos” (versetul 18).

Iubirea lui Dumnezeu trece orice test
Luați în considerare parabola Fiului risipitor din Luca 15: 11-32. Într-o zi, fiul mai mic s-a dus la tatăl său (care îl simbolizează
pe Dumnezeu) și a declarat că vrea să plece de acasă și să-și trăiască propria viață. Evident, regulile gospodăriei tatălui său
(poruncile lui Dumnezeu) nu i se potriveau. Fiul și-a cerut moștenirea, la care nici măcar nu avea dreptul în acel moment,
așa că tatăl i-a dat partea sa. Tatăl i-a dat libertate deplină pentru că îl iubea și îi respecta alegerea (așa cum face Dumnezeu
cu noi).
Apoi fiul a călătorit într-un loc îndepărtat și a continuat să-și cheltuiască banii pentru petreceri nebunești și femei ușoare.
Pe măsură ce banii s-au împuținat, cercul său de „prieteni” a devenit mai mic și, în cele din urmă, nu mai avea nimic. Ca
să înrăutățească lucrurile, o foamete a lovit regiunea în care trăia. Disperat să supraviețuiască, a căutat de lucru, dar
singura slujbă pe care a găsit-o a fost să lucreze ca porcar. Foamea îl chinuia, dar nu i se permitea să mănânce nici măcar
hrana porcilor.
Așa cum se întâmplă adesea în timpul greutăților, el a început să-și analizeze viața. Și-a dat seama că toți lucrătorii tatălui
său aveau destul de mâncare în timp ce el era înfometat, așa că a jurat să se întoarcă la tatăl său și să spună: „Tată, am
păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi”
(versetele 18, 19).
Fiul a plecat acasă cu sentimente amestecate, dar tatăl său îl urmărea deja. Plin de compasiune, tatăl a alergat înaintea
lui, a căzut pe gâtul fiului său și l-a sărutat, chiar dacă fiul trebuie să fi fost murdar și urât mirositor. Înainte ca fiul să-și
poată termina întreaga mărturisire, tatăl a chemat servitori să aducă cele mai bune haine și să pregătească o sărbătoare.
În mod clar, el își iubea fiul la fel ca înainte. În această povestire auzim istoria completă a mântuirii - pocăința și mărturisirea
păcătosului, Tatăl care așteaptă cu dor și primirea plină de bucurie când ne întoarcem. Dumnezeu ne iubește
necondiționat! Dar trebuie să mergem la El, la fel cum fiul s-a întors la tatăl său. Iubirea lui Dumnezeu trece orice test! El
va avea grijă să te întâmpine.
Numai când fiul s-a întors, tatăl și-a putut revărsa toată dragostea. Abia atunci fiul a fost deschis să primească tot ceea ce
tatăl său voia să ofere. În cele din urmă, nimic nu a împiedicat relația lor intimă și fiul a putut experimenta bunătatea
completă a tatălui său, care nu încetase niciodată să-l aștepte.
Revenind la întrebare - cum putem experimenta deplina plenitudine a iubirii lui Dumnezeu? Prin trăirea în deplină predare
zilnică prin puterea Duhului Sfânt. Și când dragostea lui Dumnezeu ne umple viața, devenim canale ale iubirii Sale către
ceilalți; cu cât dăm mai mult, cu atât primim mai mult. Ellen White spune: ”Tu ai nevoie de un botez zilnic cu iubirea care,
pe timpul apostolilor, i-a făcut pe toți să fie una.” (Mărturii pentru comunitate , vol.8, p. 191)
Și de ce este atât de important să înțelegem această iubire divină? „Pavel a văzut că mai înainte ca oamenii să-l poată iubi
sau să vadă crucea cu ochiul credinței, caracterul lui Hristos, trebuie să fie înțeles. Aici trebuie să înceapă acel studiu care

va alcătui știința și cântecul celui răscumpărat în toată veșnicia.” (Faptele Apostolilor, p. 273). Ce bucurie să studiezi iubirea
inegalabilă, cu multe fațete, a Mântuitorului nostru! Nu veți alege astăzi să vă îndreptați privirea asupra lui Isus?

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
Care este cea mai mare poruncă?
”Isus i-a răspuns: ‘Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău‘... Iar a
doua, asemenea ei, este: ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ ”(Matei 22:37, 39). Tată, Îți mulțumesc că mă
iubești. Te rog, ajută-mă să Te iubesc cu toată inima, toată ființa, toate emoțiile, toată puterea mea. Îți mulțumesc că ai
răspuns deja la această cerere după voia Ta. Vreau să-mi iubesc aproapele cu ajutorul Tău. Fă-mă un canal al iubirii Tale.

Cum putem înțelege profunzimea iubirii lui Dumnezeu?
„Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa
încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteți
pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălțimea şi să cunoașteți dragostea lui
Hristos”(Efeseni 3: 16-18 ).
Tată, te rog să mă întărești în omul din lăuntru prin Duhul Tău cel Sfânt. Fie ca Hristos să locuiască în mine prin credință și
să mă călăuzească, astfel încât să pot fi bine înrădăcinat în dragostea Lui. Întrucât această cerere este după voia Ta, Îîți
mulțumesc că m-ai auzit și ai răspuns.

Alte sugestii pentru 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.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate
Un nume ca al nimănui(#67) ; O iubire-așa deplină(#168); `Naintea feței Tale (#182); Numele Tău minunat (#10);

Căutând redeșteptarea
ZIUA 3 – PREDAREA ESTE CHEIA
”Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească..” Romani 12:1

Călătoria mea
Eram om de afaceri, la 36 de ani, când un prieten care era pastor a murit brusc la 41 de ani. Acest lucru mi-a adus o
întrebare în minte: Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu m-ar chema să fiu pastor? Nu voiam asta deloc. O săptămână
întreagă am luptat cu amărăciune și am negociat cu Dumnezeu - dimineața, la prânz și seara. I-am explicat cum aș putea
să-I slujesc în alte moduri. Se părea că El nu-mi auzea obiecțiile și, în timp ce am îngenuncheat lângă patul meu fără alte
argumente, mi-a venit în minte un gând tainic: Dumnezeu te iubește! Și m-am gândit: Da, cred asta.
După câteva minute, încrederea în dragostea lui Dumnezeu m-a determinat să mă predau complet. Atunci m-am liniștit.
Și un an și jumătate mai târziu, Domnul m-a chemat să devin pastor. Ani mai târziu, Îi sunt încă atât de recunoscător.
Iubirea și înțelepciunea Sa nesfârșită mi-au arătat o cu totul altă cale decât ce aveam în minte. Acum văd că această
predare a eliberat mari binecuvântări în viața mea. Dumnezeu m-a condus în cel mai bun mod posibil.

De ce să te predai?
Așa cum scrie Garrie F. Williams, „Predarea deplină este cheia mântuirii, a nașterii din nou, a biruinței asupra păcatului și
ispitei și a plinătății Duhului Sfânt” (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It)). Nu putem sublinia suficient
acest mesaj încurajator.
Așa cum a trebuit să mă predau înainte ca Dumnezeu să mă poată folosi pe deplin, tot așa apostolul Pavel a trebuit să
renunțe la vechea sa viață și la vechile planuri când Dumnezeu l-a chemat pe drumul Damascului. În epistola către Romani,
Pavel i-a îndemnat mai târziu pe credincioși „să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie,” și „daţi lui Dumnezeu mădularele
voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.” (Romani 12: 1; 6:13,).
Mulți nu s-au predat lui Dumnezeu (adesea din ignoranță), ci au luat viața în mâinile lor. Le lipsește puterea Duhului Sfânt,
care este darul care aduce toate celelalte daruri ale lui Dumnezeu. ”Dar, ca oricare altă făgăduință, și aceasta este dată în
mod condiționat. Sunt mulți care cred și mărturisesc că au încredere în făgăduința Domnului; ei vorbesc despre Hristos și
despre Duhul Sfânt și, cu toate acestea, n-au nici un folos. Ei nu-și supun sufletul pentru a fi îndrumat și călăuzit de puterile
cerești.” (Hristos, Lumina Lumii, p. 672).
Ca oameni ne opunem renunțării la libertatea noastră, dar dorința lui Dumnezeu pentru noi este exact opusul:
„Dumnezeu dorește să ne vindece și să ne elibereze. Dar pentru că aceasta cere o transformare completă, o reînnoire a
întregii noastre naturi, trebuie să ne supunem pe deplin lui Dumnezeu.” (Calea către Hristos, p. 43).
O viață de păcat nu este atât de liberă pe cât ne place să ne imaginăm. „Orice om care refuză să se predea lui Dumnezeu
este sub controlul unei alte puteri. El nu-și aparține. El poate vorbi despre libertate, dar este în cea mai dezgustătoare
robie. Lui nu i se îngăduie să vadă frumusețea adevărului, deoarece mintea lui este sub stăpânirea lui Satana. În timp ce,
cu îngâmfare, se mângâie cu ideea că urmează hotărârile propriei judecăți, el ascultă de voința domnului întunericului.
Hristos a venit pentru a sfărâma cătușele care țin sufletul în robia păcatului.” (Hristos, Lumina Lumii, p. 466).
Ce pierdem predându-ne lui Hristos? El este capabil să ne elibereze de tirania noastră - de invidie, resentimente, certuri,
lăcomie, dependență, furie, mândrie, îngâmfare, descurajare, complexe de inferioritate și multe altele. Nu uitați, fiecare
ființă umană este cea mai mare problemă a sa. Tu ești cea mai mare problemă a ta. ”În schimbarea care are loc, atunci
când omul se predă lui Hristos, se află simțământul celei mai înalte libertăți.” (Hristos, Lumina Lumii, p. 466).
Dar un olar poate lucra numai cu lutul care este în mâinile sale. De aceea ne oferim pe noi înșine lui Dumnezeu. ”Predarea
tuturor puterilor noastre în mâna lui Dumnezeu simplifică mult problema vieții. Slăbește și scurtează miile de probleme
cauzate de pasiunile inimii omenești.”( My Life Today, p. 6).
Numai predarea duce la o bucurie durabilă. „Aceia care Îl cred pe Hristos pe cuvânt și predau ființa lor purtării Sale de grijă
și viața lor ca El să o conducă vor afla pace și liniște. Nimic din lume nu poate să-i întristeze când Isus îi înveselește cu
prezența Sa. În supunere desăvârșită, este odihnă desăvârșită.”( Hristos, Lumina Lumii, p. 331). El te invită astăzi să
experimentezi acea odihnă desăvârșită!

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
Fă-ne instrumente ale iubirii Tale

”Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui
Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii” (Romani
6:13).
Doamne, vrem să-Ți oferim fiecare parte a vieții noastre. Folosește-ne ca instrumente pentru slava Ta.
Fă din viața noastră un act de închinare
”Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui
Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” (Romani 12:1).
Tată, îți mulțumim atât de mult pentru că ne-ai invitat să devenim făpturi noi. Arată-ne cum să ne predăm zilnic, în totul.
Ajută-ne să Te urmăm în toate lucrurile prin puterea Ta.
Ferește-ne de cel rău
”Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte şi cel rău nu se atinge
de el” (1 Ioan 5:18).
Doamne, îți mulțumim că ai promis că ne vei ocroti de cel rău când vom fi predați Ție. Condu-ne pe calea Ta către bucuria
desăvârșită.

Alte sugestii pentru rugăciune
Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați -L pentru bunătatea Sa.
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate :
Îți predau întreaga viață (#335); Voia Ta, Doamne (#361) ; Doamne, ia Tu viața mea (#360) ; Lângă Isus (#233) ; Când val
de durere (#316); Așa cum sunt ( #180)

Căutând redeșteptarea
ZIUA 4 – PUNÂND ÎN PRACTICĂ REDEȘTEPTAREA
”Și nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în
plăcerile voastre” (Iacov 4:2, 3).

Imaginați-vă posibilitățile
Imaginați-vă că cineva ține o predică de redeșteptare în biserica voastră. Cu un apel final, predicatorul îi
invită pe ascultători să-L accepte pe Isus și să-L urmeze mereu. Poate că nimeni nu răspunde. Poate
câțiva. Poate mulți. Din moment ce Dumnezeu a creat oamenii cu dreptul de a alege liber, nu putem
spune că avem vreun merit pentru modul în care alții răspund la o invitație. Totuși, când mulți acceptă
mesajul lui Dumnezeu și îl pun în practică - fie din cauza predicării publice, a studiilor biblice personale,
a evanghelizării cu prieteni sau a surprizelor programate în mod divin - atunci mărturia noastră are un
succes clar. Acest tip de eficacitate este un dar al Duhului Sfânt. Privim înapoi- uimiți - și urmărim
minunile pe care le face Dumnezeu.
Dar prea des viața noastră creștină este mai puțin decât eficientă. Acest lucru nu înseamnă că
programele bisericii noastre și planurile de sensibilizare sunt în zadar. Domnul a binecuvântat cu
siguranță - pe cât posibil - eforturile noastre sincere omenești. Dar cât de mult mai mare ar putea fi
experiența noastră dacă am primi revărsarea deplină a Duhului Sfânt? Numai Dumnezeu cunoaște
posibilitățile! Predicatorul Henry T. Blackaby scrie: „El va realiza mai multe în șase luni printr-un popor
predat Lui decât am putea noi în șaizeci de ani în propria noastră putere și înțelepciune” (Blackaby,
Experiencing God, p. 108, ediția revizuită).
Rugăciunea pentru redeșteptare este esențială, dar nu ne putem opri aici. Vă invit să faceți pașii necesari
pentru a experimenta efectiv redeșteptarea personală. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, viața ta poate
deveni mai puternică și mai împlinită ca niciodată. Casa și biserica ta pot experimenta, de asemenea, o
viață nouă.

Ce lipsește?
În primul rând, câteva întrebări: Care este miezul tuturor problemelor noastre? Este ceva spiritual? Oare
lipsa noastră de Duh Sfânt ar putea sta la rădăcina experienței noastre creștine călduțe? Dacă răspunsul
este da, atunci de ce lipsește Duhul Sfânt din viața noastră?
Răspunsul Bibliei: „Și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând
să risipiți în plăcerile voastre.”(Iacov 4: 2, 3). După cum am învățat în materialul pentru Ziua 1, Dumnezeu
ne invită să cerem în permanență Duhul Sfânt în viața noastră. „De ce nu flămânzim și nu însetăm după
darul Duhului, întrucât acesta este mijlocul prin care urmează să primim putere? De ce nu vorbim despre
El, nu ne rugăm pentru El, nu predicăm despre El? ” (Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 22).
Iacov sugerează, de asemenea, că nu primim atunci când „cerem cu gând rău”. Probabil că vrea să spună
că Dumnezeu nu poate binecuvânta atunci când mintea noastră este setată pe „lucrurile firii”. Pavel
explică: „Şi umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile
Duhului este viață şi pace” (Romani 8: 5, 6).
Care este „umblarea după lucrurile firii pământești” despre care vorbește Pavel? De fapt, Cuvântul lui
Dumnezeu descrie trei grupuri de oameni și relația lor cu El. În cadrul fiecărui grup există multe variații
în funcție de educația părintească, caracterul moștenit, autocontrolul, vârsta, cultura, educația și așa mai

departe. Dar, în ciuda acestor diferențe, găsim doar trei grupuri de bază: omul „firesc” sau „lumesc”,
omul „duhovnicesc” sau „plin de duh” și omul „firii pământești” sau „de carne”.
Aceste trei grupuri sunt descrise în 1 Corinteni 2: 14-16 și 3: 1-4. Deocamdată vom menționa omul firesc
doar în treacăt; trăiește în lume și încă nu are o relație cu Dumnezeu. Membrii bisericii aparțin celorlalte
două grupuri, iar o privire rapidă la fiecare descriere va ajuta la dezvăluirea locului în care problema este
ascunsă în principal. Întrebarea este, de ce grup aparțin? O scurtă examinare ar trebui să ajute la
autodiagnostic - ținând cont de faptul că vrem să ne uităm la propria noastră viață, nu la viața altora! Ce
fel de persoana ești?
Firesc: Nu are nicio relație cu Dumnezeu. El „nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el
sunt o nebunie”(1 Corinteni 2:14).
Duhovnicesc: Are o relație deplină, autentică cu Dumnezeu. Când suntem duhovnicești avem ”gândul
[Duhul] lui Hristos” (1 Corinteni 2:16).
Lumesc: Are o relație prefăcută sau împărțită cu Dumnezeu. „Cât despre mine, fraților, nu v-am putut
vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în
Hristos. ” (1 Corinteni 3: 1).
În ziua 5: Care este diferența dintre un creștin duhovnicesc și unul firesc?

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
Duhul Sfânt ne îndrumă gândurile.
”
În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când
cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului” (Romani 8:5)

Tată, știm că suntem fie sub influența firii noastre, fie sub influența Duhului Sfânt. Te rugăm să ne faci
creștini duhovnicești și îndreaptă gândurile la lucrurile Duhului.
Nu mai suntem la mila poftelor noastre.
„Zic dar: umblați cârmuiți de Duhul şi nu împliniți poftele firii pământești.” (Galateni 5:16).

Doamne, Îți mulțumim că Duhul Sfânt rupe puterea păcatului în viața noastră. Te rugăm să crești roada
Duhului în inimile noastre. Îți mulțumim pentru această făgăduință minunată.
Duhul ne eliberează de condamnare.
„Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii
pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de
legea păcatului şi a morții.” (Romani 8: 1, 2).
Tată, ce binecuvântare să știi că robia păcatului este sfărâmată când trăim în Duhul Sfânt. Mulțumim că
Hristos a luat vinovăția noastră asupra Sa și ne-a eliberat de păcat și moarte.

Alte sugestii pentru rugăciune
Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate
De-acum sunt gata (#266); Vino, Te-aștept(#364); Veste bună-avem de dus (#71); Doamne-ntinde
palma Ta (#329); Eu am un Preot (#134);

Căutând redeșteptarea
ZIUA 5 – DUHOVNICESC SAU FIRESC: CARE ESTE DIFERENȚA?
”Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Corinteni 2:16).

Legătura noastră cu Cerul
Înainte de a-i defini pe creștini duhovnicești și firești, trebuie să ne amintim că nu vorbim despre
„păcătoși” și „ne-păcătoși”. Toți oamenii, deopotrivă duhovnicești și firești, sunt păcătoși care au nevoie
de un Mântuitor. Singura noastră neprihănire vine de la El. În schimb, criteriul pentru includerea într-un
grup sau altul este relația noastră personală cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a stipulat că nu putem rupe
relația noastră cu Duhul Sfânt fără a deteriora legătura cu cerul (Matei 12:32). Ellen White explică: „acela
care leapădă lucrarea Duhului Sfânt se așază într-o situație în care pocăința și credința sunt cu
neputință. Numai prin Duhul Sfânt lucrează Dumnezeu în inimă .”(Hristos, Lumina Lumii p. 321).
Și merită să repet: singura persoană pe care ar trebui să o evaluez ca fiind duhovnicească sau firească
sunt eu însumi. Dumnezeu poate lucra în alte inimi și nu are nevoie de mine să pun etichete celorlalți
membri ai bisericii. Vestea bună este că, dacă sunt dezamăgit de ceea ce El dezvăluie în inima mea, El
mă poate schimba începând de astăzi!

Membrul duhovnicesc din biserică
Omul duhovnicesc este un creștin cu adevărat convertit. Deși născut păcătos, el este numit
„duhovnicesc”, deoarece are o relație vie și în creștere cu Duhul Sfânt. Apostolul Pavel scrie: ”Omul
duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci „cine a
cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învățătură?” Noi însă avem gândul [Duhul] lui Hristos.”(1
Corinteni 2:15, 16).
Isus este centrul vieții omului duhovnicesc, domnește în inima sa și îi determină prioritățile. Cel
duhovnicesc s-a consacrat complet lui Isus și cere continuu Duhul Sfânt (Luca 11:13). În contextul
Laodiceea omul duhovnicesc ar putea fi numit „fierbinte” (Apocalipsa 3:15). În pilda celor 10 fecioare, el
ar putea fi numit „înțelept” (Matei 25: 2-4). Omul duhovnicesc experimentează viața „din belșug” (Ioan
10:10) și este plin de „toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19). El se bucură că a fost „mântuit prin
credință” (Efeseni 2: 8). Deși omul duhovnicesc se confruntă cu piedici și ispite, el își fixează ochii asupra
lui Isus.

Membrul firesc din biserică
Un om firesc ar putea avea o relație prefăcută sau divizată cu Dumnezeu. Ar putea fi pe tăcute indiferent
față de Duhul Sfânt sau chiar rebel în mod deschis. Iată ce are de spus apostolul Pavel: „Cât despre mine,
fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni
lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi, şi nici
acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri
şi dezbinări, nu sunteți voi lumești şi nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice: „Eu sunt al lui
Pavel!” şi altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteți voi oameni de lume?? ” (1 Corinteni 3: 1-4).
Aici concluzionăm că factorul definitoriu trebuie să fie relația noastră cu Duhul Sfânt. Firesc descrie un
om care trăiește după firea pământească; adică prin puterea omenească obișnuită, nu prin Duhul Sfânt.
Și cea mai mare tragedie este că el nu a ales să primească viața veșnică (Romani 8: 9).

Pavel s-a adresat oamenilor firești cu termenul de „frați”, ceea ce arată că erau membri ai bisericii. El nu
i-a putut numi „duhovnicești” pentru că nu erau suficient de umpluți cu Duhul Sfânt. Nu crescuseră în
credință așa cum ar fi trebuit. Este posibil să fii membru al bisericii timp de mulți ani și să fii totuși creștin
firesc. Este posibil să ai cunoștințe biblice și totuși să nu te maturizezi spiritual. Mulți creștini firești simt
nemulțumire, dezamăgire sau lipsă de scop în viața lor duhovnicească. Unii sunt apatici și spun: „Doar
suntem păcătoși. Nu putem face nimic în acest sens. "
Alți creștini firești sunt entuziaști și activi, poate mândri de pozițiile lor importante în biserică. Din păcate,
Isus spune: „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am
scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci, le voi spune curat:
‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege’.’” (Matei 7:22, 23).
Care era problema? Nu aveau nicio relație personală cu Isus și nici o legătură vie cu Duhul Sfânt.
Dacă descoperi că ești creștin firesc în acest moment, curaj! Ai posibilitatea unei vieți noi care să înceapă
chiar acum. Mulți creștini firești se află în această stare, fără să știe, și este posibil ca tu deja să te rogi
pentru o experiență de credință mai profundă. Isus dorește „ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan
15:11) și vă invită să vă odihniți în speranța trainică a vieții veșnice.

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
Suntem încă firești, dar există speranță.
”Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca
unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați
suferi, şi nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți [încă]. În adevăr, când între voi
sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteți voi lumești şi nu trăiți voi în felul celorlalți oameni?” (1 Corinteni
3: 1-3).

Doamne, îți mulțumim că ai inclus „încă” în acest text, pentru că ne amintește că nu trebuie să rămânem
în această situație. Vrem să ne schimbi astăzi. Mulțumim că invidia, cearta și dezbinările sunt vindecate
atunci când trăim în Duhul Sfânt.

Cerem cu motive firești?
”Și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți şi nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în
plăcerile voastre. ”(Iacov 4: 2, 3,).

Tată, trăim în sărăcie spirituală pentru că nu cerem, sau cerem cu motive egoiste, omenești. Te rugăm
să transformi rugăciunile noastre și să ne călăuzești prin Duhul Sfânt.

Alte sugestii pentru rugăciune
Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și
mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și
cântări.

Imnuri sugerate
Atâta har! (#161); Ce fericire, am pe Isus! (#387); Când val de durere (#316); O, Duh divin, Preasfânt
(#144) ; Doresc a Ta prezență (#192)

Căutând redeșteptarea
ZIUA 6 – SOLUȚIA LUI DUMNEZEU LA LUPTA NOASTRĂ
”Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine
va voi să-şi scape viața o va pierde, dar oricine îşi va pierde viața pentru Mine o va mântui.”(Luca 9:23, 24)

Două secrete pentru o redeșteptare durabilă
Isus oferă o soluție pentru creștinii firești care doresc să devină creștini duhovnicești. El spune: ~Rămâneţi în Mine şi Eu voi
rămâne în voi!.” (Ioan 15: 4, NTR). Dar cum?
Ellen White spune că a rămâne în Hristos înseamnă 1.
2.

„a primi fără încetare Duhul Lui” și
„a trăi o viață de supunere fără rezerve în slujba Lui” (Hristos Lumina Lumii, p. 676)

Această soluție divină în două părți duce nu numai la redeșteptare, ci și la o viață creștină fericită. De ce? Isus a spus: „Vam spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 15:11). Făcând
acești doi pași, experimentăm pe „Hristos în voi”, sau prezența Lui în viața noastră de zi cu zi, și asta înseamnă că
împărtășim nădejdea slavei (Coloseni 1:27).
Punctul crucial: Cerem și primim zilnic prin credință revărsarea Duhului Sfânt și predăm zilnic tot ce avem și suntem lui
Dumnezeu. El asigură bucuria!
În Ziua 1 am vorbit despre cât de important este să cerem Duhul Sfânt și în Ziua 3 am studiat nevoia noastră de predare.
Astăzi vom analiza din nou acești doi pași - cu un accent special pe nevoia noastră de a cere și a ne preda zilnic.

De ce ar trebui să cerem zilnic Duhul Sfânt?
Cu ani în urmă am citit experiența unui gangster care s-a convertit. El și-a mărturisit din toată inima mărturia falsă, furtul
și alte crime și, ca urmare, a experimentat o intervenție divină extraordinară. Dumnezeu i-a refăcut complet viața.
Acest lucru m-a impresionat. Mi-am spus, mă descurc bine în majoritatea lucrurilor, dar nu am experiențe de genul acesta.
Așa că m-am rugat: „Doamne, vreau să mărturisesc și eu toate păcatele mele cunoscute și păcatele pe care încă nu mi leai arătat. În plus, mă voi scula cu o oră mai devreme în fiecare zi pentru a mă ruga și a citi Biblia. Vreau să văd dacă vei
interveni și în viața mea. ”
Slavă Domnului, El a intervenit în viața mea! Nu pentru că am câștigat ceva merite sculându-mă devreme, ci pentru că mam așezat zilnic acolo unde Duhul Sfânt putea ajunge la mine. Dacă un botez proaspăt al Duhului Sfânt era o necesitate
zilnică pentru Isus pe acest pământ, cu cât mai mult avem noi nevoie de această putere? Pavel scrie despre omul dinăuntru
care „se înnoiește din zi în zi” și se roagă ca poporul lui Dumnezeu să se întărească ”în putere, prin Duhul Lui, în
omul dinăuntru,” (2 Corinteni 4:16 și Efeseni 3:16). Iar Ellen White oferă această speranță: „Domnul este mult mai
binevoitor să dea Duhul Sfânt celor care Îl slujesc decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor. Pentru botezul zilnic
cu Duhul Sfânt, fiecare lucrător ar trebui să înalțe rugăciunile lui către Dumnezeu. ”(Faptele Apostolilor, p. 50). „Omul
nostru dinăuntru” are nevoie de îngrijire zilnică.

De ce ar trebui să ne predăm zilnic lui Isus?
Încercând să-i ajute pe ucenici să înțeleagă caracterul jertfitor al uceniciei, Isus le-a spus: „„Dacă voieşte cineva să
vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” (Luca 9:23). A se lepăda
de sine înseamnă a-i da lui Isus controlul asupra vieții noastre în fiecare zi. Apostolul Pavel o explică astfel: „Mor zilnic” (1
Corinteni 15:31 versiunea în limba engleză).
Ca oameni, rezistăm predării, uitând că „când sunt slab, atunci sunt tare” (2 Corinteni 12:10). Primim viață fizică la naștere,
dar tot mâncăm în fiecare zi pentru a ne menține sănătatea. Primim viață spirituală când ne naștem din nou, dar tot avem
nevoie de hrană spirituală zilnică sau vom muri. La fel cum nu putem mânca azi pentru mâine, tot așa nu ne putem preda
lui Hristos acum pentru mâine. Ellen White scrie: „Oricât de completă ar fi fost consacrarea noastră la convertire, ea nu
ne va folosi decât dacă va fi reînnoită zilnic” (Our Father Cares, p. 144).

Cum să începem
Cea mai bună - și singura modalitate - de a primi zilnic Duhul Sfânt și de a ne preda lui Isus este prin închinarea personală
zilnică. Dacă nu îl alegem pe Dumnezeu în fiecare zi, promisiunile și intențiile noastre bune sunt ca „funii de nisip” (Calea
către Hristos, p. 47). Te vei dedica astăzi să împărtășești cu El cea mai bună parte a zilei tale? „Căutați mai întâi împărăția
lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33).

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
Rămâneți în cea mai bună relație existentă.
”Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot
așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine.. . . Dacă rămâneți în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele,
cereți orice veți vrea, şi vi se va da. ” (Ioan 15: 4, 7).
Doamne, Îți mulțumim că încrederea noastră crește atunci când ne predăm zilnic Ție. Condu-ne să cunoaștem mai bine pe
Duhul Sfânt. Fie ca dorințele Tale să fie dorințele noastre.
Trăiește în cea mai bună relație în fiecare zi.
”Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” (Luca 9:23).
„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei
6:33).
Doamne, învață-ne să Te punem pe Tine în primul rând în toate. Arată-ne cum să începem fiecare zi cu Tine.

Alte sugestii pentru rugăciune
Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate
Doresc a Ta prezență (#192); Zi de zi (#230); Rămâi cu noi (#332); Deschide-mi ochii (#639); Când ești apăsat de
durere (#125).

Căutând redeșteptarea
ZIUA 7 – RUGÂNDU-NE CU FĂGĂDUINȚELE LUI DUMNEZEU
” Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.” (Matei 7:7).

Victoriile imposibile devin posibile
Isus ne-a răscumpărat „aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.” (Galateni 3:14). Dar cum ne clădim credința
în ceea ce a promis El? Cum ar trebui să ne rugăm pentru a fi siguri că suntem plini de Duhul Sfânt? Cum conduce o inimă
redeșteptată la maturitatea creștină din viața reală?
Mulți ani am știut despre o practică devoțională numită „rugăciunea cu făgăduințe”, dar pentru o lungă perioadă de timp
nu am practicat-o. Când am descoperit binecuvântările rugăciunii folosind făgăduințele lui Dumnezeu, am vrut să le
împărtășesc și altora. În urmă cu câțiva ani, am scris o carte numită Pași către redeșteptare personală, care include un
capitol despre modul în care rugăciunea folosind Scriptura este cheia experienței creștine practice. Unii cititori au trimis
aceste mărturii:
„Nu m-am gândit niciodată că voi găsi astfel de cunoștințe noi despre rugăciune - rugăciunea pe baza făgăduințelor lui
Dumnezeu, după cum ați explicat. Între timp, Dumnezeu mi-a dat în viața mea victorii pe care nu le-am crezut niciodată
posibile ”.
„De când am învățat să mă rog cu făgăduințe, viața mea s-a transformat. . . . Soția mea a observat o schimbare completă
la mine. Și eu sunt surprins de mine. ”

Încearcă tu însuți
Ce înseamnă să te rogi cu făgăduințe? Alegem o făgăduință sau poruncă din Biblie și folosim acele cuvinte în rugăciunea
către Dumnezeu. Ne bazăm pe El că va face așa cum a promis El. Îi permitem să ne călăuzească rugăciunile și să ne
vorbească prin Cuvântul Său. Și dacă simțim îndoieli - așa cum i se întâmplă oricui uneori - indicăm făgăduințele și le cerem
împlinirea lor ca garanție personală a lui Dumnezeu. Pe măsură ce ne umplem inimile și rugăciunile cu versete din
Scriptură, credința noastră este întărită și ajungem să cunoaștem gândul lui Dumnezeu ca niciodată până atunci. Ellen
White scrie: „A șterge făgăduințele lui Dumnezeu din Cuvânt ar fi ca și cum am îndepărta soarele de pe cer. . . . Dumnezeu
a pus făgăduințele în Cuvântul Său pentru a ne conduce să avem credință în El. În aceste făgăduințe, El dă deoparte vălul
din veșnicie ”( My Life Today, p. 338).
Biblia oferă îndrumări clare pentru rugăciunile noastre. În primul rând, ni se spune să facem cererile noastre în numele lui
Isus: „Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” (Ioan 14:14). Dumnezeu ne dă, de asemenea, o făgăduință generală
că răspunde la rugăciunile care sunt în conformitate cu voia Sa: „ Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem
ceva după voia Lui, ne ascultă.” (1 Ioan 5:14, 15). Dumnezeu își dezvăluie voința în poruncile și făgăduințele Bibliei și ne
putem baza pe El pentru a face ceea ce a promis El. Versetul 15 continuă: „Şi, dacă ştim că ne ascultă orice i-am cere, ştim
că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.”.
Ce înseamnă asta? Când ne rugăm pentru ceva despre care știm că este conform voinței lui Dumnezeu, El răspunde deja
în același moment. Este posibil să nu vedem încă rezultate vizibile. Și de obicei nu observăm nimic emoțional. Dar
rugăciunilor noastre li se răspunde prin credință, nu prin simțăminte. Simțămintele vor urma mai târziu, dar deocamdată
avem încredere în făgăduință.
De exemplu, am învățat ceva atunci când m-am rugat cu oameni dependenți de alcool și nicotină. În momentul în care se
roagă pentru eliberare, este posibil să nu observe nimic. Ei trebuie să primească eliberarea prin credință. Dar poate câteva
ore mai târziu, ei observă că nu au pofta veche pentru băutură sau tutun. În acest moment, ei au primit eliberarea practică
cerută în rugăciune.
Ellen White oferă, de asemenea, informații despre rugăciunea cu făgăduințe. „[Dumnezeu] este foarte mulțumit când ei
Îi adresează cele mai mari cereri, preamărind astfel Numele Său. Ei pot să se aștepte la lucruri mari, dacă au credință în
făgăduințele Sale. ”(Hristos, Lumina Lumii, p. 668). „Să se roage pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu Se află înapoia fiecărei
făgăduințe pe care a făcut-o. Cu Biblia în mână spuneți: „Am făcut cum mi-ai spus. Prezint făgăduința Ta care spune:
«Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide!»””(Matei 7: 7)” (Parabolele Domnului Hristos, p. 147).
Isus promite: 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). Te rogi folosind făgăduințele Sale în fiecare zi? Când ne rugăm în numele Său și conform voinței Sale, tot cerul este
mișcat!

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
Dumnezeu așteaptă să ne dea Duhul Sfânt.
„Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da
Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).
„Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu
fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.”(Ioan 7:39).
„Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.(Fapte 5:32).
Tată, citim că Tu vei da Duhul Sfânt celor care Îl cer, celor care cred în Tine și celor care Te ascultă. Aceasta este dorința
noastră. Te rugăm să împlinești acest lucru în viața noastră, pentru că noi nu putem face asta noi înșine. Îți mulțumim că
ai turnat dragostea Ta în inimile noastre.
El ne invită să fim plini de Duh.
„Fiți plini de Duh” sau „lăsați-vă să fiți umpluți continuu și în mod repetat cu Duhul” (Efeseni 5:18, parafrazare).
Tată iubit, învață-ne să cerem continuu și în mod repetat revărsarea Duhului Sfânt. Nu vrem să ne lipsească Duhul ca
fecioarelor nechibzuite. Umple-ne cu înțelepciunea găsită în Cuvântul Tău.

Alte sugestii pentru rugăciune
Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate
Stau pe adevăr (#221); Dați-ne-n mână, Biblia cea sfântă(#151); Doar Tu ne ești cale-adevăr și viață (#75); Pe
Dumnezeu rugați (#617); Atâta har (#161)

Căutând redeșteptarea
ZIUA 8 – ASCULTARE PRIN DOMNUL ISUS
”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).

Pașii credinței
Vă amintiți când Isus a făcut prima Sa minune în timpul nunții de la Cana? Maria, mama lui Isus, le-a spus slujitorilor: „Să
faceți orice vă va zice” (Ioan 2: 5). Spunând aceasta, Maria a zidit încrederea slujitorilor în Isus. Când le-a cerut să umple
vasele de apă, ei au făcut exact așa cum a cerut El. Apoi Isus a spus: „Scoateți acum şi aduceți nunului” (versetul 8). Încă
o dată, ei au îndeplinit cererea Lui, deși părea ciudat - și în curând și-au dat seama că tocmai au asistat la o minune. Uitațivă din nou la pașii individuali:
1. Prin îndrumările ei, Maria a construit încrederea slujitorilor în Isus.
2. Slujitorii și-au exprimat încrederea și dorința făcând exact ceea ce a cerut Isus. Cu alte cuvinte, au făcut pașii
pregătitori care au permis minunea.
3. Atunci doar Isus a săvârșit minunea.
Slujitorii nu au făcut nimic pentru a transforma apa în vin - dar s-ar fi întâmplat minunea fără pașii lor pregătitori? Așa
funcționează ascultarea credinței: alegem să ne încredem în Isus, să punem voința noastră la dispoziția Sa și să facem pași
ascultători ai credinței. Dar Isus - și numai Isus - face minunile.

Cum funcționează
Apostolul Pavel explică faptul că o taină a fost dezvăluită în noi pentru un scop clar - să aducă ascultare din credință (vezi
Romani 16: 25-27). Care este această taină? Potrivit Coloseni 1:27, este „Hristos în noi”. Și care este rezultatul atunci când
ascultarea credinței se realizează în Hristos? „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). Avem o viață nouă prin Hristos trăind și acționând în noi. Suntem
făpturi noi!
Când avem pe „Hristos în noi”, atitudinea noastră față de poruncile Sale se schimbă. „Și poruncile Lui nu sunt grele” (1
Ioan 5: 3). „Căci jugul Meu este bun”, a spus Isus (Matei 11:30). „Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc.”, pentru că
„Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur și de argint” și sunt „Mai dulci decât mierea
în gura mea!” (Psalmul 119: 47, 72, 103). „Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta” (Psalmul 119: 165). Ascultarea credinței
este un lucru plăcut deoarece Dumnezeu, în dragostea Sa, ne-a dat doar cele mai bune reguli.
Și, deși ascultarea contează, ea nu câștigă niciodată mântuirea noastră și nu se întâmplă niciodată prin propria noastră
bunătate. Ellen White spune: „Acela care încearcă să ajungă la cer prin propriile fapte de respectare a Legii încearcă o
imposibilitate. Omul nu poate să fie mântuit fără ascultare, dar faptele lui nu vin de la el. Hristos este acela care lucrează
în el și voința, și înfăptuirea, după buna Sa plăcere. ” ( Faith and Works, p. 94). Trei puncte sunt demne de subliniat:
1. Este imposibil să ajung la cer prin propriile mele fapte. Încercarea de a câștiga ceva de la Dumnezeu este inutilă.
2. Cu toate acestea, ascultarea este o parte indispensabilă a vieții cu Dumnezeu, deoarece urmașii lui Isus sunt chemați
să trăiască în conformitate cu voia Sa.
3. Ascultarea nu ar trebui să fie propria noastră lucrare, ci un miracol realizat de Hristos în noi.

Care este rolul nostru?
Încă o dată, nu putem face nimic pentru a ne salva, dar Dumnezeu respectă liberul arbitru al omului și ne permite să
alegem. Potrivit lui Ellen White, „Domnul plănuiește ca puterea divină să coopereze cu efortul uman” (Ye Shall Receive
Power,, p. 10). Ce înseamnă asta?
1.

Avem încredere. Alegem să ne dezvoltăm încrederea în Isus, care lucrează în noi „voința și înfăptuirea” (Filipeni 2:13).
El creează în noi o atitudine de asentiment și ne arată ce trebuie să facem.

2.

Noi decidem. Trebuie să alegem să facem voia lui Dumnezeu. Întrucât El respectă în totalitate individualitatea și voința
noastră, El va interveni doar dacă luăm decizia. El o așteaptă.

3.

Facem pași pregătitori. Ne exprimăm decizia în pași de ascultare, care pot fi mari sau mici.

4.

Numai Dumnezeu face lucrarea crucială a mântuirii.

Și amintiți-vă, chiar și partea noastră - încrederea, hotărârea și pașii pregătitori - se face numai în puterea lui Dumnezeu,
când Isus trăiește în noi prin Duhul Sfânt. Acest lucru face ca ascultarea să fie o bucurie.

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
Ascultarea ne permite să experimentăm pe deplin dragostea lui Dumnezeu.
„Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi
arăta lui. ”(Ioan 14:21).
Tată, îți mulțumim că ne-ai arătat cum să atingem cea mai bună viață cu putință. Iartă-ne când respingem legea și
dragostea Ta. Condu-ne să avem încredere deplină în Tine și să ne predăm toată inima.
Lui Dumnezeu Îi place atunci când cerem inimi ascultătoare.
„Dă dar, robului tău o inimă ascultătoare... Cererea aceasta … a plăcut Domnului... Voi face după cuvântul tău. ”(1 Împărați
3: 9, 10, 12, tradus din versiunea germană Luther).
Doamne, Te rugăm dă-ne inimi ascultătoare. Dă-ne încredere deplină în conducerea și principiile Tale, chiar și atunci când
nu înțelegem. Învață-ne ca prin puterea Duhului Sfânt să vedem ascultarea nu ca o povară, ci ca o desfătare.

Alte sugestii pentru rugăciune
Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate.
Cred în Domnul Isus (#219); Niciunde fără Tine (#367); Îți predau întreaga viață (#335); Numai cu Isus, voiesc a merge
(#365); Nu doresc bogăție (#393).

Căutând redeșteptarea
ZIUA 9-LUCREZ EU PENTRU DUMNEZEU -SAU LUCREAZĂ EL PRIN
MINE?

”Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni
2:20).

Creat pentru fapte bune
Zsolt, student la teologie în Austria, era descurajat. El fusese invitat să facă evanghelizare în Kenya, dar
în prima săptămână au participat doar 30 de invitați în fiecare seară. Sperase la mult mai mult. Frustrat,
s-a închis în camera sa și s-a rugat timp de patru ore. Punând toată disperarea în fața lui Dumnezeu, sa predat cu întreaga sa ființă și a așteptat. Era sigur că Dumnezeu ascultase, deși temerile și îndoielile îl
tulburau încă. Apoi a venit întâlnirea de seară: au sosit 600 de persoane! Mai târziu a avut 700, apoi
1.000. În cele din urmă, 39 au fost botezați prin harul lui Dumnezeu.
Ori de câte ori încercăm să facem lucruri mari pentru Dumnezeu, ne confruntăm cu o întrebare vitală:
Lucrez pentru Dumnezeu cu abilitățile mele omenești? Sau lucrează Dumnezeu prin mine cu abilitățile
Sale divine?
Biblia abordează această taină a modului în care un Dumnezeu puternic acționează prin oameni slabi.
„Căci noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu

mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:10 NTLR ). Acest verset se referă la două „lucrări”. În primul
rând, Dumnezeu ne-a „creat în Hristos Isus”. Aceasta este viața nouă pe care El ne-a dat-o în Hristos. Apoi
Dumnezeu face o a doua lucrare în noi: „faptele bune” pe care El le-a pregătit deja pentru noi. Cum ar
trebui să trăim pentru ca Dumnezeu să poată face aceste lucrări prin noi?
1. Trăiți în Duhul Sfânt: „Până ce nu primesc Duhul, nu își pot da seama ce poate face Dumnezeu
prin ei.” (Ye Shall Receive Power, p. 286).
2. Trăiți în predare deplină față de Hristos: „ Cel care se va preda cu totul lui Dumnezeu va fi călăuzit
de mâna divină. divină. . . . Pe măsură ce prețuiește învățăturile înțelepciunii divine, el va primi o
însărcinare sfântă”(Faptele Apostolilor, pp. 283, 284).
Prin îndeplinirea sarcinilor pe care Dumnezeu ni le-a pregătit, creștem în credință, iar abilitățile noastre
spirituale și mentale sunt dezvoltate. Chiar și eșecurile noastre dețin lecții valoroase, pentru că învățăm
că niciun efort omenesc nu poate reuși fără ca Dumnezeu să fie în centru. „Predicarea Cuvântului nu va
fi de nici un folos fără prezența continuă a Duhului Sfânt și fără ajutorul Său neîncetat.” (Hristos, Lumina
lumii, p. 671).

Nici prin putere, nici prin tărie
Și, așa cum predicatorii trebuie să fie împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu, la fel este și cu autorii
materialelor spirituale: „Dacă mântuirea lui Dumnezeu este cu cel care scrie pentru ziar, același spirit va
fi simțit de către cititor. . . Dar o piesă scrisă atunci când scriitorul nu trăiește întru totul pentru slava lui
Dumnezeu, nu este dedicat în totalitate Lui, îngerii simt lipsa cu tristețe. Ei se întorc și nu îl impresionează
pe cititor cu ceea ce sitește, deoarece Dumnezeu și Duhul Său nu sunt în el. Cuvintele sunt bune, dar îi
lipsește influența caldă a Duhului lui Dumnezeu ”(EGW Letters and Manuscripts, vol. 1, p. 532).
Acest principiu este valabil pentru toate sarcinile, indiferent dacă este slujire, predare, conducerea unui
proiect de misiune, instruirea unui copil sau orice altceva. „Nu puterea care vine de la oameni conferă
succes lucrării, ci puterea lui Dumnezeu, care lucrează cu slujitorii omenești este cea care duce lucrarea
la desăvârșire.” (Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă, p. 260).

Chiar și omul Isus din Nazaret depindea zilnic de legătura Sa cu cerul. El i-a întrebat pe ucenici: „Nu
credeți că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nule spun de la Mine, ci
Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. ”(Ioan 14:10). Sau să aruncăm o privire la
apostolul Pavel. Cum a reușit un singur om să îndeplinească o lucrare de misiune incredibil de mare? El
spunea: Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
mine. ”(Galateni 2:20). Pavel a renunțat la autonomie și i-a permis lui Hristos să-și conducă viața. El a
explicat: „pentru că n-aş avea îndrăzneala de a mă lăuda cu vreun alt lucru, decât cu ceea ce a făcut
Cristos prin mine, pentru ca neamurile să asculte prin ceea ce am spus şi am făcut, prin puterea
semnelor şi minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu . ”(Romani 15:18, 19). Cheia este să fii în
Hristos.
]

]

[

Dumnezeu vrea să facă lucruri incredibile și astăzi. Planurile sale depășesc cu mult capacitățile noastre.
Doar cu o legătură constantă în rugăciune cu El putem îndeplini sarcina pe care El a pregătit-o. El ne
invită: „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.”
(Ieremia 33: 3).

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
Abilitățile omenești obțin doar rezultate omenești.
„Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi în fapte.. . . . Credea că fraţii
lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. . . . . [Dumnezeu] i-a
scos din Egipt şi a făcut minuni şi semne”(Fapte 7:22, 25, 36).

Tată iubit, condu-ne să ne predăm așa cum a făcut Moise după anii de păstor. Știm că Tu poți să faci
semne și minuni și prin noi când trăim prin puterea Duhului Sfânt. Fă-ne dispuși să mergem unde
conduci Tu. Mulțumim pentru puterea Ta divină.
Suntem creați în Hristos pentru fapte bune.
„Căci noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu
mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:10 NTLR ).

Doamne, fă-ne instrumente în mâna Ta pentru mântuirea și binecuvântarea aproapelui nostru. Știm că
împlinirea Evangheliei depinde de această întrebare: Lucrez pentru Dumnezeu cu abilitățile mele
omenești, sau Dumnezeu lucrează prin mine cu abilitățile Sale divine? Învață-ne că nu-Ți putem sluji pe
cont propriu. Îți mulțumim că ai promis că vei lucra prin noi. Te rugăm să binecuvântezi lucrarea mâinilor
noastre.

Alte sugestii pentru rugăciune
Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și
mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și
cântări.

Imnuri sugerate
Doamne, ia Tu viața mea (#360); Pretutindeni cu Isus (#253); Eu vin zi de zi (#231); Voia Ta, Doamne
(#361) ; Mâna Ta, Isus (#643)

Căutând redeșteptarea
ZIUA 10 – CĂUTÂND REDEȘTEPTAREA ÎMPREUNĂ
”Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6)

Ce urmează? Trei pași pentru o repornire spirituală
Ați dori să experimentați reînnoirea spirituală împreună cu familia Bisericii? Iată un plan sugerat care a dus la trezire
spirituală și speranță bisericile din Germania, Elveția, Anglia, Tadjikistan și Statele Unite. Redeșteptarea se poate întâmpla
oriunde, chiar și în țările seculare, când oamenii se predau continuu lui Isus și cer binecuvântarea Duhului Sfânt.
Rugați-vă pentru modul în care biserica, familia sau grupul de rugăciune pot experimenta o „repornire” spirituală în acest
an. Faceți un plan, căutați informații de la alții și setați o dată pentru a începe. Veți dori să vă adaptați ideile în funcție de
cultură, comunitate și nevoile grupului dvs.
Vrem să împărtășim exemplul unei singure biserici din Decatur, Alabama, SUA:

1. Un nou început
Luați câteva săptămâni sau luni să vă rugați în mod deosebit pentru Duhul Sfânt, studiind Scriptura și, eventual, o scurtă
carte devoțională.
În pregătirea pentru o serie de evanghelizare, membrii bisericii Decatur au început să se roage împreună la biserică timp
de 30 de minute în fiecare dimineață de Sabat. Au împărtășit indicii în buletinul bisericii pentru a promova rugăciunea,
redeșteptarea și lucrarea Duhului Sfânt. De asemenea, au organizat un seminar video despre Duhul Sfânt în două seri de
Sabat. După seminar, au distribuit cărticică despre redeșteptarea spirituală și au cerut membrilor să o citească în
următoarele șase săptămâni. (Au ales cartea Pașii către redeșteptare personală. Alte opțiuni includ Calea către Hristos sau
un ghid de studiu biblic despre redeșteptare.) Mai târziu, în timpul celor Zece Zile de Rugăciune, s-au rugat pentru
redeșteptare și pentru Duhul Sfânt și au sărbătorit un Sabat de rugăciune și laudă.

2. Grijă pentru relație
Începeți rugăciunea de mijlocire pentru cinci persoane cu care nu s-a lucrat, apoi contactați-le și mențineți o prietenie
în mod sincer și plin de tact. În acest timp, poate doriți să studiați o altă carte despre rugăciune sau redeșteptare. Luați
în considerare studierea în perechi pentru sprijin și înțelegere mai profundă.
În timpul acestei a doua faze, membrii bisericii Decatur au început să studieze cartea 40 de Zile: Rugăciuni și devoționale
de pregătire pentru a doua venire în grupuri de două persoane. Drept urmare, bucuria lor de a le spune altora despre Isus
a crescut. După cum s-a sugerat în carte, membrii au început, de asemenea, să se roage pentru cinci persoane din viața
lor. Apoi au luat legătura cu acești cunoscuți sau foști membri ai bisericii și au menținut contactul în timp. Acest lucru a dus
la botezuri și binecuvântări atât pentru noii membri, cât și pentru cei care se rugaseră pentru ei.
Gândiți-vă la un lucru: dacă 10 membri ai bisericii se roagă și mențin contactul cu cinci oameni, ar fi 50 de oameni și ar
crește de acolo. La sfârșitul celor 40 de zile, ați putea invita oamenii pentru care v-ați rugat la un Sabat special pentru
vizitatori. Apoi, invitați fiecare persoană să se alăture unui grup mic (studiu biblic, gătit sănătos, exerciții fizice, activități
sociale, orice este adecvat intereselor acestor persoanei). De asemenea, îi puteți invita la viitoarele întâlniri evanghelistice.
Nu uitați să participați la întâlniri cu prietenii dvs. și să-i ajutați să se simtă bineveniți.

3. Părtășia
Fiecare membru poate invita oamenii pentru care s-a rugat să participe la întâlniri de evanghelizare, studii biblice în
grupuri mici sau la un studiu biblic individual. (Dacă unele dintre contactele dvs. de rugăciune nu sunt pregătite pentru
studii biblice, invitați-i la un grup mic axat pe un domeniu de interes, cum ar fi exerciții fizice, gătit sănătos, hobby-uri
sau activități sociale.)
Când biserica Decatur a organizat o serie de evanghelizare, membrii au experimentat redeșteptare și o relație mai
profundă cu Isus. Duhul Sfânt a lucrat la inimile oaspeților invitați și 10 oameni și-au predat viața lui Isus prin botez (și încă
alți cinci mai târziu). Rezultatele sunt o mărturie a puterii rugăciunii! (Experiența din Decatur este adaptată după un raport
al Elidei Meneses în Southern Tidings.)

Ce poate face Biserica Ta?
Rugați-vă împreună și faceți un plan pentru biserica voastră astăzi. „Tot cerul e în activitate, iar îngerii lui Dumnezeu
așteaptă să conlucreze cu toți aceia care fac planuri prin care sufletele pentru care Hristos a murit să poată auzi vestea
cea bună a mântuirii. Îngerii care servesc celor care urmează să fie moștenitori ai mântuirii spun fiecărui sfânt adevărat: „E
de lucru pentru tine”. „Duceți-vă ... și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia.” (Faptele Apostolilor 5, 20.). ”
(Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pp. 433).
Dumnezeu vă trimite în lume cu această făgăduință: „Ceea ce plănuiești nu va reuși nici prin puterea unei armate, nici prin
putere omenească mai degrabă, Duhul meu îl va realiza! Eu, Domnul Dumnezeu Atotputernic, promit acest lucru ”(Zaharia
4: 6, tradus din versiunea germană Hoffnung fuer Alle).

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu
„Ceea ce plănuiești nu va reuși nici prin puterea unei armate, nici prin putere omenească mai degrabă, Duhul meu îl va
realiza! Eu, Domnul Dumnezeu Atotputernic, promit acest lucru ”(Zaharia 4: 6, tradus din versiunea germană Hoffnung
fuer Alle).
Tată iubit, ne spui că succesul nu vine din efortul omenesc. Te rugăm să ne ierți pentru lipsa de putere a Duhului Sfânt.
Redșteaptă-ne ca să nu fim călduți ca Laodiceea. Trezește-ne pentru propria noastră mântuire și pentru cea a vecinilor
noștri. Și Îți mulțumim pentru bucuria veșnică pe care ai promis-o.

Alte sugestii pentru rugăciune
Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați-L pentru bunătatea Sa.
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți-I pentru iertarea Sa.
Călăuzire: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Cereți lui Dumnezeu să binecuvânteze eforturile bisericii locale, regionale și mondiale.
Cereri locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultă și răspunde: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și să răspundeți cu laude și cântări.

Imnuri sugerate
Seamănă sămânța (#438); Veniți, căci vreau a spune (#386); Glas de slavă (#544); Aș vrea să duc în lume pacea Ta (#910);

Sărbătoarea din Sabat
Planificați ultimul Sabat al celor Zece Zile de Rugăciune ca un timp în care să sărbătorim bunătatea și
puterea nespus de mare a lui Dumnezeu. Împărtășiți modul în care ați experimentat redeșteptarea și
revărsarea Duhului Sfânt în timpul ultimelor zece zile. Bucurați-vă de ceea ce a făcut, face și urmează să
facă Dumnezeu.
Nevoile fiecărei adunări sunt unice, de aceea vă rugăm să lucrați cu conducătorii locali pentru a dezvolta
un plan specific pentru biserica voastră. Iată câteva sugestii pe care să le includeți în serviciul divin din
ultimul Sabat.
Tema:
Căutând redeșteptarea de la Duhul Sfânt
Versetul de bază:
”Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oştirilor!” ( Zaharia 4:6).
Sugestii de imnuri:
Niciunde fără Tine 367
Îți predau întreaga viață 335
Din cer cu raza Ta 741
Idei pentru predică:
Pastorul sau un alt lider prezintă un scurt mesaj despre redeșteptare prin Duhul Sfânt. Puteți folosi unul
din următoarele pasaje biblice:
▪ Luca 11:9-13 ( cerând și primind Duhul Sfânt)
▪ Faptele Apostolilor 2 (revărsarea Duhului Sfânt asupra primilor creștini)
▪ Romani 8 ( trăind după îndemnul Duhului)
[SAU]
Alegeți participanți de la cele Zece Zile de Rugăciune care să prezinte prin rotație un rezumat de
1-2 minute al fiecărui din cele 10 devoționale zilnice. Împărtășiți audienței titlul versetul principal
și un gând cheie. (Planificați din timp, așa încât fiecare rezumat să nu depășească 1-2 minute.
Pentru majoritatea oamenilor, un minut înseamnă 125-150 de cuvinte.)
[SAU]
Folosiți tineri pentru a citi pasaje din Scriptură diverse materiale sau predici scurte pe tema
redeșteptării prin Duhul Sfânt. Tinerii ar putea ajuta cu puncte muzicale sau să împărtășească
experiențe personale.

Alte idei pentru program:
▪
▪
▪
▪
▪

Mărturii privind rugăciuni ascultate
Timp de rugăciune în grupuri mici
Anunțuri privind întâlniri de rugăciune pe viitor
Povestirea pentru copii despre rugăciune
Selecțiuni speciale de muzică

Noapte de rugăciune
Luați în considerare organizarea unui serviciu divin de rugăciune pe toată durata nopții ca parte a celor Zece Zile de Rugăciune.
Ați putea începe, de exemplu, la ora 18 și termina la ora 6 dimineața.

De ce o noapte de rugăciune?
Nu este nimic ”sfânt” în a sta treaz și a te ruga toată noaptea sau o parte din noapte. Totuși, noaptea ar putea fi singurul timp
când oamenii nu sunt ocupați sau grăbiți. Credem că scopul nu ar trebui să fie să stai treaz toată noaptea, ci să te rogi atât
cât este necesar, până când te-ai rugat pentru tot ceea ce simți că Domnul vrea să te rogi.
Sugerăm ca mai mulți lideri să conducă pe rând această noapte de rugăciune. Prevedeți să aveți și timp de pauze. Ca lider poți
simți care este atmosfera și îți dai seama când este nevoie de o pauză și când este timpul să treceți mai departe la următorul
subiect de rugăciune. În timpul de rugăciune se pot citi și pasaje biblice. De asemenea, puteți să abordați toate subiectele de
rugăciune propuse de noi sau numai o parte din ele, depinde de ceea ce este mai potrivit grupului dumneavoastră. Simțiți-vă
liberi să schimbați ordinea.

Sugestie de program pentru noaptea de rugăciune
Începeți cu un timp de laudă. Lăudați pe Dumnezeu în rugăciunile voastre și, de asemenea, prin cântări.
Rezervați un timp pentru mărturisire, asigurându-vă că nimic nu-L împiedică pe Dumnezeu să vă audă. Acordați oamenilor
timp pentru mărturisire în taină și aveți un timp de mărturisire colectivă. Încurajați oamenii să mărturisească păcatele ascunse
în taină și să mărturisească public numai 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 sunt la întâlnirea de rugăciune. 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 rând pe rând și să împărtășească cererile lor. Apoi, adunați-vă în jurul acelei persoanei
și invitați doi sau trei oameni să se roage pentru nevoia specifică a persoanei respective și să ceară împlinirea făgăduințelor lui
Dumnezeu.
Împărțiți grupul în două. Rugați femeile să se roage într-o cameră (cu o soră care să fie lider) și bărbații într-o altă cameră (cu
un frate lider). Multe nevoi personale nu pot și nu trebuie împărtășite tuturor. Este mai ușor de împărtășit cu cei de același
sex.
După ce vă întoarceți împreună, rugați-vă pentru nevoi le din localitatea și biserica voastră. Luați, de asemenea, timp pentru
cererile de rugăciune ale bisericii mondiale (enumerate într-un document separat în materialele Zece zile de rugăciune). Nu
simțiți că trebuie să vă grăbiți prin întreaga listă. Poate doriți să vă împărțiți în grupuri mici și să vă rugați fiecare grup pentru o
parte din listă.
Rugați-vă pentru cele cinci până la șapte persoane pentru care v-ați rugat în aceste zece zile.
Alegeți un pasaj biblic și rugați-vă folosind cuvintele acelui pasaj.
Închideți noaptea 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 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). Am primit atât de mult de la
Mântuitorul nostru; să nu păstrăm doar pentru noi înșine. Haideți să împărtășim și altora iubirea Sa.
Cere lui Dumnezeu să vă arate‚ ție și bisericii din care faci parte, cum puteți servi altora după cele Zece Zile
de Rugăciune. Pe măsură ce lucrați pentru a organiza activitățile, evitați să lăsați ca aceste aranjamente să
vă distragă atenția de la rugăciune. ”Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă
rugăciune în taină, deoarece, pentru a înțelege știința salvării de suflete, este necesară o mare înțelepciune.
Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Domnul Hristos. Obțineți de la tronul ceresc pregătirea necesară
pentru a sluji nevoilor oamenilor” (Rugăciunea, p. 313).
Iată câteva modalități de a ajuta pe ceilalți. Alegeți ce se potrivește nevoilor oamenilor pe care îi veți slujii.
Simțiți-vă liberi să adăugați propriile idei.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pregătește mâncare pentru cineva care a fost bolnav.
Invită un vecin/coleg la o întâlnire socială.
Dă mâncare unui om al străzii.
Donează haine care a-i vrea să îți fie donate ție.
”Adoptă” un bătrân. Vizitează această persoană în mod regulat și ajut-o cu treburile casei,
cumpărături, gătit sau grădinărit.
Coace pâine și dă una și vecinului tău.
Dă o mână de ajutor proiectelor din cartier.
Oferă-te să stai cu un bolnav sau cu o persoană cu dizabilități așa încât persoana care îi îngrijește să
poată merge la cumpărături.
Fă cunoștință cu un vecin nou ducându-le ceva copt în casă. Ajutați-i să se simtă bineveniți.
Cumpără produse alimentare și du-le unei familii nevoiașe.
Oferă-te să conduci un studiu biblic.
Vizitează un cămin de bătrâni
Donează bani ”de mâncare” unui student.
Colectează haine pentru nevoiași. Ai putea începe o acțiune de umplere a unui dulap cu haine pentru
nevoiași la biserică.
Donează vechiul laptop sau telefon.
Donează o mașină veche.
Organizează o expoziție de sănătate.
Trimite o scrisoare unui deținut.
Organizează o evanghelizare.
Sună vecinii să vezi ce mai fac.
Dăruiește cuiva o carte care crezi că îi place.
Invită pe cineva să accepte pe Isus.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ține un curs de gătit sănătos.
Împarte cărți despre subiecte biblice.
Du ceva de mâncare unei familii care a pierdut pe cineva drag.
Vizitează pe cineva la spital pentru a-l încuraja sau pentru a-l ajuta cu ceva.
Citește unei persoane în vârstă.
Vizitează un cămin de copii și oferă- te să dai o mână de ajutor.
Inițiază un grup de croitorie/tricotaje/croșetat în care să faceți haine pentru nevoiași.
Citește Biblia cu glas tare pentru cineva care nu vede sau nu știe să citească.
Găzduiește o întâlnire cu tinerii.
Oferă-te sa faci voluntariat la un adăpost pentru persoane abuzate.
Donează cărți unui cămin de copii.
Mergi la un cămin de bătrâni împreună cu copiii de la biserică. Prezentați-le un program.
Plănuiește și găzduiește o întâlnire veselă pentru copiii cu nevoi speciale și familiile lor.
Organizează o zi de curățenie în cartier.
Organizează un club de sănătate la biserică. Invită prieteni și vecini.
Invită pe cineva să urmăriți împreună un DVD cu mesaj spiritual. În timp ce urmăriți, roagă-te ca
Duhul Sfânt să vorbească acelei persoane.
Inițiază un proiect personal.

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 staţi liniştiţi.” 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

Cereri de rugăciune ale bisericii mondiale
▪ Ne rugăm ca poporul lui Dumnezeu din întreaga lume să implore pe Domnul pentru călăuzirea Lui în
a ne ajuta să experimentăm evlavia de la început pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului.
▪ Ne rugăm pentru libertatea religioasă și libertatea conștiinței în unele locuri foarte dificile din întreaga
lume care întârzie proclamarea soliei zilelor din urmă pe întreg pământul.
▪ Ne rugăm pentru acceptarea completă de către membrii bisericii din întreaga lume a chemării lui
Dumnezeu pentru ca toți să vestească întreita solie îngerească din Apocalipsa 14: 6-12 și cel de al
patrulea înger din Apocalipsa 18: 1-4 având neprihănirea lui Hristos la baza soliei celor trei îngeri.
▪ Ne rugăm pentru un răspuns al membrilor bisericii din întreaga lume, care să spună „Voi merge” în
vestirea Evangheliei veșnice a Domnului Hristos, împărtășind lumii vestea cea bună despre revenirea
lui Hristos în curând.
▪ Ne rugăm pentru o credință puternică în Biblie și o acceptare a ei ca Sfânt Cuvânt al lui Dumnezeu
care să fie citită așa cum scrie și pentru un angajament de a urma uimitoarele învățături cerești de la
Dumnezeu prin Spiritul Profeției sub forma scrierilor lui Ellen G White.
▪ Ne rugăm pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt pentru încheierea lucrării lui Dumnezeu pentru punctul
culminant al istoriei și a doua venire a Domnului Hristos.
▪ Ne rugăm pentru țările care sunt puternic afectate de COVID-19.
▪ Ne rugăm pentru cei care suferă de COVID-19 în localitatea dumneavoastră.
▪ Ne rugăm pentru distribuirea vaccinului și a altor tratamente care pot ajuta la vindecarea de COVID19
▪ Ne rugăm ca factorii de decizie din guvernul fiecărei țări și din departamentul de sănătate să aibă
înțelepciune în luarea deciziilor.
▪ Ne rugăm pentru cei care sunt afectați financiar de carantine și pierderile de locuri de muncă.
▪ Ne rugăm pentru persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală din cauza pandemiei
și izolării.
▪ Ne rugăm ca membrii bisericii să știe cum să arate că le pasă de cei care suferă.
▪ Ne rugăm ca bisericile să fie impresionate cu idei despre cum să rămână în contact cu membrii
bisericii.
▪ Ne rugăm pentru modalități de a-i ajuta pe studenți în timp ce înfruntă dezamăgiri legate de lucrurile
„normale” care nu se întâmplă în timpul anul școlar și atâtea restricții.
▪ Ne rugăm pentru profesori, care trebuie să facă față schimbărilor constante în modul în care predau.
▪ Ne rugăm pentru cei fără adăpost și pentru bisericile care se ocupă de ei.
▪ Ne rugăm pentru familii să găsească modalități de a se apropia mai mult de Isus și unul de celălalt.
▪ Ne rugăm pentru persoanele în vârstă care sunt deja singure și acum cu atât mai mult cu cât oamenii
nu le pot vizita. Fie ca membrii bisericii să fie impresionați să-i sune și să țină legătura cu ele.
▪ Ne rugăm pentru pastorii care se străduiesc să găsească modalități de a-și menține membrii bisericii
conectați și trebuie să găsească diferite căi de a sluji adunării.
▪ Ne rugăm pentru membrii adventiști care înfruntă persecuții sau închisoare din cauza convingerilor
lor.
▪ Ne rugăm pentru o renaștere spirituală în rândul tinerilor adventiști de ziua a șaptea care frecventează
colegii și universități publice 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 cei 62 de milioane de oameni din cele 28 de orașe din fosta Uniune Sovietică
(Diviziunea Euro-Asia) la care s-a ajuns cel mai puțin.
▪ Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice misionari curajoși dispuși să lucreze printre cele 746 de grupuri
etnice din cele 20 de țări din Orientul Mijlociu.
▪ Ne rugăm pentru un val puternic de adventiști care vor sluji pe Dumnezeu iubind pe alții și împărtășind
evanghelia oamenilor din alte culturi și religii.

▪ Te rugăm să ridici studenți valdenzi moderni care sunt dispuși să-Ți slujească în locuri dificile.
▪ Ne rugăm ca cei 202 de 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), întrucât ei rezolvă nevoile practice
din întreaga lume.
▪ Ne rugăm pentru cei 16 milioane de oameni din cele 6 orașe din Diviziunea Pacificului de Sud la care
s-a ajuns cel mai puțin
▪ Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ajute să știm cum să ajungem la cei 406 de milioane de oameni din
cele 105 orașe din Diviziunea Pacificului de Nord la care s-a ajuns cel mai puțin
▪ Te rugăm să aduci binecuvântare în timp ce Departamentul Capelanilor Adventiști 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 îndrumarea 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 și să creștem noi membri.
▪ Doamne, Te rog 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-i convingă de
adevărul biblic.
▪ Doamne, cerem protecția Te asupra misionarilor care lucrează în locuri periculoase.
▪ Te rugăm să ridici colportori, studenți voluntari, autori, specialiști în mass-media și susținători
financiari pentru a răspândi cuvinte de speranță și viață.
▪ Ne rugăm pentru școlile adventiste, elevi și profesori din întreaga lume. Fie ca aceste școli să învețe
întotdeauna adevărul biblic și să-i conducă pe tineri în misiune și slujire.
▪ Doamne, dă-ne înțelepciune pentru a ajunge la culturi seculare care nu au niciun interes pentru religie.
Lasă Duhul Tu cel Sfânt să dărâme zidurile care înconjoară inimile seculare.
▪ Binecuvântează-ne în timp ce căutăm să ajungem la oameni înrobiți de închinarea la duhuri, idolatrie
și credințe animiste. Ajută-ne să înțelegem viziunea lor asupra lumii și să le facem cunoștință cu un
Mântuitor personal.
▪ Doamne, te rugăm să inspiri pe adventiștii de ziua a șaptea din întreaga lume să se roage ca niciodată.
Să ne rugăm împreună pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt, așa cum este promisă în Ioel 2, Osea 6 și
Faptele 2.
▪ 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 venim în întâmpinarea nevoilor practice și spirituale ale refugiaților. Fie ca biserica
noastră să fie cunoscută pentru dragostea noastră față de toți oamenii, indiferent de cine sunt sau de
unde provin.
▪ Ajută-ne să proclamăm cu credincioșie și pe deplin Întreita Solie Îngerească din Apocalipsa 14. Toate
învățăturile noastre să fie concentrate asupra iubirii și neprihănirii Domnului Hristos.
▪ Îți cerem să ridici misionari urbani pentru a planta biserici pentru cele 806 de grupuri etnice din cele
20 de țări ale Diviziunii Inter-Europene.
▪ Te rugăm să ridici o armată de lucrători pentru a planta biserici pentru cele 948 de grupuri etnice din
cele 38 de țări ale Diviziunii Inter-Americane.
▪ Te rugăm să ne înveți cum să proclamăm punctele fundamentale ale credinței 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 tineretul pentru plantarea de biserici pentru cele 789 de grupuri
etnice din cele 9 țări ale Diviziunii Nord-Americane.

▪ Te rugăm să pregătești voluntari pentru a sluji celor 70 de grupuri etnice din câmpul Israel.
▪ Te rugăm să ridici misionari medicali pentru a planta biserici printre cele 830 de grupuri etnice din cele
11 țări ale Diviziunii Africa Centrală și de Est.
▪ Îți cerem să ridici oameni ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 2.568 de grupuri etnice din cele
4 țări din Diviziunea Asiei de Sud.
▪ Te rugăm să faci ca familiile noastre să dezvăluie dragostea Ta în casele și localitățile noastre. Îți cerem
să aduci armonie în case, să vindeci relațiile rupte, să protejezi de abuz pe cei vulnerabili și să-Ți
dezvăluiți puterea Ta sfințitoare în situații aparent fără speranță.
▪ Fie ca membrii bisericii, pastorii și conducătorii din întreaga lume să se hrănească zilnic din Cuvântul
lui Dumnezeu. Fie ca noi să Te căutăm zilnic și în rugăciune personală. Amintește-ne că fără Tine nu
putem face nimic.
▪ Îți cerem să ridici asistenți medicali și medici pentru a planta noi biserici printre cele 1.978 de grupuri
etnice din cele 22 de țări din Diviziunea Africa Centrală și de Vest.
▪ Ne rugăm pentru cei 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-i împuternicești să stea cu îndrăzneală pentru Tine atunci
când întâmpină obstacole și presiune. Ajută-i să facă alegeri înțelepte și să stea pentru adevăr.
▪ Învață-ne să urmăm exemplul dezinteresat al Domnului Hristos prin satisfacerea nevoilor zilnice ale
oamenilor din apropiere. Înzestrează-ne pentru a servi ca misionari medicali, voluntari și prieteni
pentru cei nevoiași.
▪ Doamne, fă ca o revigorare puternică a evlaviei din biserica primară să măture biserica în zilele de pe
urmă. Fă ca noi să stăm pentru adevăr, chiar dacă ar cădea cerul.
▪ Ne rugăm pentru liderii de tineret din întreaga lume. Ei transmit cu credincioșie moștenirea noastră
generației următoare: 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.
▪ Doamne, Te rugăm să ne arăți o strategie dată de Dumnezeu pentru a ajunge la cetățile Ierihon ale
lumii cu Întreita Solie Îngerească și pentru a conduce pe toate Rahav din fiecare oraș la mântuirea în
Hristos.
▪ Te rugăm, Doamne, să aduci vindecare și mângâiere milioanelor care suferă de maladii și boală. Aratăne cum să fim mâinile și picioarele Tale pentru a binecuvânta pe cei în suferință și a aduce speranță
celor înfricoșați.

