
 

 

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)  
 


