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

Un mesaj de maximă importanță
Dumnezeu a dat acestei planete un mesaj de maximă importanță, conceput special pentru timpul nostru,
în soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12. Exilat pe Insula Patmos, apostolul Ioan ne prezintă aceste
mesaje. Trebuie să luăm în considerare cu atenție trei puncte înainte de a examina mesajul în sine. În
primul rând, este de origine divină. Vine direct de la tronul lui Dumnezeu. Este prezentat ca fiind dat
omenirii de un înger care zboară în mijlocul cerului. Al doilea punct care trebuie observat în legătură cu
acest mesaj este că îngerul "zboară". " Acest mesaj este urgent. Trebuie proclamat fără întârziere. Și, în
al treilea rând, este un mesaj etern care se aplică fiecărei generații. Nu este condiționat din punct de
vedere cultural pentru a ajunge la un grup etnic sau lingvistic. Trebuie să fie proclamat "oricărui neam,
oricărei seminții, oricărei limbi şi oricărui norod. "
Miezul acestui mesaj este "evanghelia veșnică", sau vestea bună a vieții de sacrificiu de Sine a lui Hristos,
a slujbei Sale pline de iubire, a morții ispășitoare, a învierii dramatice, a slujbei Sale de mare preot care
mijlocește și a celei de-a doua veniri glorioase. Viziunea Evangheliei veșnice din Apocalipsa 14 confirmă
cuvintele lui Isus din Matei 24: "Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să
slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul." (Matei 24:14). Cuvintele lui Hristos
sunt o promisiune că "Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea" înainte de revenirea Sa. Va avea loc
o redeșteptare puternică în rândul poporului lui Dumnezeu. Aceștia se vor ridica la înălțimea provocării,
își vor da seama de urgența momentului și, plini de Duhul Sfânt, vor descoperi dragostea, harul și
adevărul lui Isus unei lumi poluate de păcat care moare în păcat.
Ellen White afirmă astfel: "Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în
mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o așa reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai
văzut din timpurile apostolice. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii Săi. În vremea
aceea, mulți se vor despărți de bisericile acelea în care dragostea pentru lume a luat locul iubirii față de
Dumnezeu și față de Cuvântul Său. Mulți, atât slujitori, cât și laici, vor primi cu bucurie acele adevăruri
mari pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în vremea aceea, pentru a pregăti un popor pentru a
doua venire a Domnului." (Tragedia Veacurilor, p. 464).
Înainte ca mesajul din Apocalipsa 14 să fie proclamat întregii lumi, o trezire spirituală în rândul poporului
lui Dumnezeu îi va permite acestuia să coopereze cu Dumnezeu în încheierea lucrării Sale. Haideți să ne
rugăm împreună pentru ca această trezire spirituală să aibă loc în viețile noastre, pregătindu-ne pentru
evenimentele finale culminante din istoria Pământului.

Timp de rugăciune (30-45 minute)
Mărturii din cele Zece Zile de Rugăciune 2021
"Cele Zece Zile de Rugăciune au dus la o minune de vindecare pentru mine. Am fost internată în spital
din cauza unei boli subite înainte de începerea celor Zece Zile de Rugăciune. Mă simțeam fără speranță,
ca și cum rugăciunile mele nu erau suficiente, deoarece starea mea părea să se înrăutățească în fiecare
zi. Am fost invitată să mă alătur celor Zece Zile de Rugăciune de pe patul meu de spital. A fost prima dată
când am participat. În cadrul întâlnirilor in fiecare seară prin intermediul Zoom, mulți s-au rugat pentru
vindecarea mea. Îl laud pe Dumnezeu pentru sufletele minunate care s-au rugat fierbinte pentru fiecare
dintre cererile noastre de rugăciune în fiecare seară... Dumnezeu a fost atât de milostiv față de mine,
deoarece am fost externată chiar înainte de încheierea celor Zece Zile de Rugăciune. Puterea Lui de
vindecare a fost cea care m-a făcut să fiu sănătoasă. Eram bolnavă și El m-a atins. A fost într-adevăr o
rugăciune ascultată!" (Harley).

Rugăciuni folosind Cuvântul lui Dumnezeu - Apocalipsa 14:6
"Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi şi oricărui norod."

"Evanghelia veșnică"

Doamne, dă-mi o apreciere din ce în ce mai mare pentru solia Evangheliei. Dă-mi bucuria mântuirii și
transformă-mi viața astfel încât, atunci când mă văd alții, să vadă puterea Evangheliei la lucru și să fie atrași
de Isus.

"Pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului"

Tată, îmi doresc o experiență a evangheliei cu Tine, pentru a putea împărtăși această veste bună cu alții prin
cuvinte și fapte. Folosește-mă pentru a mărturisi familiei, prietenilor, colegilor de serviciu, vecinilor și oamenilor
din sfera mea de influență.

"Oricărui neam"

Această lume se apropie de sfârșit, iar miliarde de oameni sunt în întuneric. Doamne, Te rog, dă-mi o ocazie în
această săptămână să împărtășesc cuiva vestea bună despre oferta Ta de mântuire. Dă-mi tactul și
înțelepciunea de a mărturisi unor oameni de alte naționalități, din alte medii culturale și etnii. Îți mulțumesc
că Tu chemi fiecare ființă omenească să creadă în Tine.

Mai multe sugestii de rugăciune
Mulțumiri și laudă: Mulțumiți pentru binecuvântări specifice și lăudați pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui.
Mărturisire: Luați câteva minute pentru mărturisire în taină și mulțumiți lui Dumnezeu pentru iertarea Sa.
Îndrumare: Cereți lui Dumnezeu să vă dea înțelepciune pentru provocările și deciziile curente.
Biserica noastră: Rugați-vă pentru nevoile bisericii regionale și mondiale (vezi foaia separată cu cererile).
Solicitări locale: Rugați-vă pentru nevoile curente ale membrilor bisericii, familiei și vecinilor.
Ascultați și răspundeți: Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu și răspundeți cu laude și cântări.

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

