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De ce să ne rugăm pentru ploaie?

„Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de 
primăvară! Domnul scoate fulgerele și vă 
trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată 

verdeaţa de pe câmp.” (Zaharia 10:1)

„Creş� nii să ceară cu credinţă binecuvântarea 
făgăduită, iar ea va veni. Revărsarea Duhului Sfânt din 
zilele apostolilor a fost ploaia � mpurie, iar rezultatele 
au fost pline de slavă. Totuşi ploaia târzie va fi  mai 
îmbelşugată.” – Evanghelizare, p. 701

„Dacă poporul Meu, peste care este chemat 
Numele Meu se va smeri, se va ruga și va 
căuta faţa Mea, și se va abate de la căile 

lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta 
păcatul și-i voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

„Nu este nimic de care Satana să se teamă mai 
mult decât de faptul că poporul lui Dumnezeu va 
curăţa calea de orice piedică, as� el încât Dumnezeu 
va revărsa Spiritul Său Sfânt asupra unei biserici slabe, 
a unei adunări nepocăite.” – Solii către Tineret, p. 133
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„Noi trebuie să ne rugăm tot atât de zelos pentru 
revărsarea Duhului Sfânt, cum s-au rugat ucenicii în 
Ziua Cincizecimii. Dacă ei aveau nevoie de el atunci, cu 
atât mai mult avem noi nevoie de el astăzi. Întunericul 
moral, asemenea unui giulgiu mortuar, acoperă 
pământul. Tot felul de învăţături false, de erezii şi 
înşelăciuni satanice smintesc mintea oamenilor. Fără 
Duhul şi puterea lui Dumnezeu, toată munca de a 
prezenta adevărul va fi  zadarnică.” – Mărturii pentru 
comunitate vol. 5, p. 158

„O redeşteptare a adevăratei evlavii este cea mai 
mare şi cea mai urgentă dintre toate nevoile noastre. 
Aceasta ar trebui să fi e principala noastră preocupare. 
Trebuie să depunem eforturi serioase pentru a obţine 
binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu 
nu ar fi  dispus să-Şi reverse binecuvântarea asupra 
noastră, ci pentru că noi nu suntem pregă� ţi s-o 
primim. Tatăl nostru cel ceresc este mult mai doritor 
să dea Duhul Său cel Sfânt celor care-L cer decât 
sunt părinţii doritori să le dea daruri bune copiilor 
lor. Lucrarea noastră este aceea de a îndeplini 
condiţiile prin care Dumnezeu a făgăduit să ne acorde 
binecuvântarea Sa, prin mărturisire sinceră, smerenie, 
pocăinţă şi rugăciune plină de zel. Nu ne putem 
aştepta la o redeşteptare, dacă nu ne rugăm pentru 
ea.” – Selected Messages, cartea 1, l887, p. 121
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„Dumnezeu mi-a arătat că lucrătorii noștri au 
nevoie să experimenteze prezenţa Duhului Sfânt. 
Mulţi dintre ei au nevoie de o conver� re totală. În ziua 
Cincizecimii, Duhul Sfânt a coborât din cer cu un sunet 
ca vâjâitul unui vânt puternic, ca răspuns la rugăciunile 
apostolilor. Puterea cerului fusese reţinută � mp de 
veacuri, dar ca răspuns la rugăciunile stăruitoare 
ale acestor oameni umili, ea a fost trimisă pentru a 
colabora cu fi inţele umane. Ce mărturisire a păcatelor 
a existat pe buzele oamenilor, ce umilinţă a sufl etului 
a fost manifestată! Și ce cântece de laudă și mulţumire 
amestecate cu pocăinţă și mărturisire a păcatelor! Tot 
cerul s-a aplecat să asculte de cei care Îl căutau pe 
Dumnezeu.” – The Kress Collec� on, p. 31

„Un lanţ de credincioși sinceri care se roagă 
ar trebui să înconjoare pământul. Să ne rugăm cu 
umilinţă. Cei care nu pot să plece de acasă să își 
adune copiii și să înveţe împreună cum să se roage. 
Ca răspuns la rugăciunile copiilor lui Dumnezeu sunt 
trimiși îngeri cu binecuvântări cereș� .” – Refl ec� ng 
Christ, p. 121



De ce rugăciune unită?

„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. Căci acolo unde sunt doi sau trei 

adunaţi în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul 
lor.” (Matei 18:19,20)

„Suntem încurajaţi să ne rugăm pentru succes 
având asigurarea că rugăciunile noastre vor fi  ascultate 
... Promisiunea este făcută cu condiţia ca rugăciunile 
unite ale bisericii să fi e oferite și, ca răspuns la aceste 
rugăciuni, va fi  dată o putere mai mare decât cea 
care ar veni ca răspuns la rugăciunea privată. Puterea 
va fi  dată proporţional cu unitatea membrilor și cu 
dragostea lor pentru Dumnezeu și unii pentru alţii.” – 
9th Manuscript Releases (no.748), p. 303. (Le	 er 32, 
1903, p. 5)

„Ce făgăduinţă preţioasă! O credem noi? Ce 
rezultate minunate ar apărea dacă rugăciunile unite 
ale acestui popor s-ar înălţa spre Dumnezeu cu o 
credinţă vie!” – Evanghelizare, p. 414
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„Când solia adevărului a fost ves� tă pentru prima 
dată, cât de mult ne rugam! Cât de des vocea 
mijlocirii s-a auzit în cameră, în hambar, în grădină 
sau în dumbravă! Adesea am petrecut ore în rugăciuni 
stăruitoare, doi sau trei laolaltă, cerând împlinirea 
făgăduinţei; adesea, suspinul plânsului era auzit şi 
apoi, vocea mulţumirii şi a cântecului de laudă. Acum, 
ziua Domnului este mai aproape decât atunci când 
am crezut prima dată şi de aceea trebuie să fi m mai 
doritori, mai zeloşi şi mai fi erbinţi decât în acele zile de 
început.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 161

„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi 
loc.” (Faptele apostolilor 2:1)

„Fraţii trebuie să stea umăr lângă umăr, înălţându-şi 
rugăciunile împreună spre tronul harului, pentru a 
putea mişca din loc braţul Celui Atotputernic. Cerul 
şi pământul vor fi  atunci strâns unite în lucrare şi va fi  
bucurie şi veselie în prezenţa îngerilor lui Dumnezeu 
când oaia pierdută va fi  găsită şi vindecată.” – Principiile 
fundamentale ale educaţiei creș� ne, p. 210

„Când își ridica Moise mâna, era mai tare 
Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai 

tare Amalec. Mâinile lui Moise fi ind trudite, 
ei au luat o piatră, au pus-o sub el, și el a 

șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, 
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unul deoparte, iar altul de alta; și mâinile lui 
au rămas în� nse până la asfi nţitul soarelui.” 

(Exodul 17:11,12)

„Cei care se adună să se roage vor fi  unși de Cel 
Preasfânt. Avem nevoie de rugăciune privată, dar 
avem, de asemenea, nevoie ca creș� nii să se adune și 
să se unească atunci când își aduc cererile înaintea lui 
Dumnezeu.” – In Heavenly Places, p. 91

„În fi ecare biserică ar trebui să existe sesiuni de 
rugăciune unită pentru ca lucrarea să avanseze. Să 
ne unim și să avem un obiec� v specifi c spre care să 
se îndrepte credinţa și cererile noastre.” – Historical 
Sketches of teh Foreign Missions of the Seventh-day 
Adven� sts, p. 294

„Toţi aceş� a stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în 
cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, 
şi cu fraţii Lui.” (Faptele apostolilor 1:14)

Scopul rugăciunii unite este să ne facă să fi m una ca 
să fi m umpluţi cu Duhul Sfânt. Mai mult, ni se spune să 
ne rugăm împreună pentru ca puterea Duhului Sfânt 
să poată fi  revărsată și marea luptă să se sfârșească. 



Ce este rugăciunea unită?

Dacă vreţi să prezentaţi rugăciunea unită familiei, 
prietenilor și membrilor bisericii, și nu ș� ţi cum să 
conduceţi rugăciunea unită, această broșură vă va oferi 
suges� i concrete care să vă ajute în eforturile voastre 
de a conduce rugăciunea unită. Modelul pe care noi 
îl recomandăm funcţionează pentru grupuri mici de 
două persoane, dar și de sute de persoane, și poate fi  
implementat în aproape orice condiţii. Poate fi  folosit 
în � mpul întâlnirilor săptămânale de rugăciune sau 
a seriilor evanghelis� ce, ca parte a serviciilor divine, 
pentru o cameră de rugăciune deschisă toată ziua și 
chiar și în cercul familial. 

Duhul Sfânt trebuie să fi e Cel care conduce sesiunea 
de rugăciune. Trebuie să ne amin� m că Dumnezeu 
este un Dumnezeu al ordinii și că trebuie să conducem 
rugăciunea unită într-un mod organizat. După câteva 
instrucţiuni și o scurtă introducere, liderul începe 
să prezinte grupului cele patru teme. Următoarele 
subîmpărţiri ale � mpului de rugăciune merg bine 
pentru sesiunile de rugăciune de o oră:
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Bun venit/Introducere: 5 minute
Adorare/Laudă: 10 minute
Mărturisire a păcatelor: 5-10 minute
Cereri: 20 minute
Mulţumiri: 5-10 minute

Liderul face tranziţia de la o temă la cealaltă, însă 
nu trebuie să se roage tot � mpul. Este vorba despre 
rugăciune unită și ţinta este să-i implicăm pe toţi 
par� cipanţii. Trebuie folosită o abordare conversaţională. 
Cei prezenţi pot să contribuie la conversaţia cu 
Dumnezeu atunci când sunt inspiraţi de Duhul Sfânt. 



Cum să începi rugăciunea unită

Înainte de a conduce o sesiune de o oră sau 
mai puţin de o oră de rugăciune unită, este bine să 
explicaţi formatul ca par� cipanţii să înţeleagă cum 
este o sesiune de rugăciune unită. Pe măsură ce veţi 
căpăta experienţă, veţi crea o metodă proprie prin 
care veţi comunica aceste informaţii. 

1.  Ne vom ruga folosind patru mari teme.

Adorare și laudă – Dumnezeu ne spune să intrăm 
în curţile Lui cu laudă. As� el, în � mpul primei teme, 
ne concentrăm asupra laudei și adorării. În loc să ne 
grăbim să aducem cererile noastre, vrem să ne luăm 
� mp să Îl lăudăm pe Dumnezeu și să refl ectăm asupra 
frumuseţii caracterului Lui, așa cum este descoperită 
în Cuvântul Său. Inspiraţia ne spune că, pe măsură 
ce învăţăm să Îl lăudăm pe Dumnezeu mai mult, 
vom primi mai multe binecuvântări pentru care să Îl 
lăudăm.

Mărturisirea păcatelor – Mărturisirea păcatelor 
este un aspect important pentru o viaţă de rugăciune 
efi cientă. Ea menţine deschis canalul comunicării 
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dintre noi și Dumnezeu (Isaia 59:1,2; 1 Ioan 1:19). 
Desigur, există multe păcate personale care trebuie 
mărturisite în tăcere între noi și Dumnezeu. (Vă încurajăm 
să lăsaţi un � mp de tăcere pentru mărturisirea 
păcatelor personale.) Pentru acele păcate care trebuie 
mărturisite public (Iacov 5:16), păstraţi în minte că nu 
vrem să mărturisim ceva ce ar  face pe altcineva să se 
po� cnească. (De exemplu, anumite po
 e sau gânduri 
sau păcate de natură sexuală!) În Daniel 9: 4-16, vedem 
exemplul lui Daniel cu privire la mărturisirea păcatelor 
colec� ve în numele poporului lui Dumnezeu. Am vrea 
să ne concentrăm asupra acestui fel de mărturisire a 
păcatelor în acest � mp de rugăciune. Oricum, cel mai 
important lucru este să mărturisim în taină sau public, 
așa cum ne convinge Duhul Sfânt. (Pentru mai multe 
idei despre mărturisire, vezi pagina 48)

Cereri – Noi Îl credem pe Dumnezeu pe Cuvânt și 
Îi predăm Lui nevoile noastre, atât cele fi zice, cât și 
cele spirituale. El ne spune să cerem, să căutăm și să 
batem (Matei 7:7) și ne mai spune că nu avem pentru 
că nu cerem (Iacov 4:2). Să Îl credem pe Cuvânt și să 
cerem! Nu trebuie să cerem doar pentru noi înșine. 
Trebuie să cerem ca să fi m o binecuvântare pentru 
ceilalţi. Dumnezeu ne spune să cerem lucruri mari de 
la El. Cea mai mare nevoie a noastră este de Duhul 
Sfânt. Să ne concentrăm cel mai mult asupra acestei 
nevoi. 
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Noi nu-i întrebăm pe oameni mo� vele lor de 
rugăciune înainte să ne rugăm, ci îi încurajăm să le 
predea lui Dumnezeu în � mpul dedicat cererilor, iar 
noi îi vom susţine în cererile lor. 

Mulţumiri – Încheiem cu mulţumiri, lăudându-L 
pentru ceea ce va face și așteptând prin credinţă să 
vedem ce va face. „Iar a Celui ce, prin puterea care 
lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât 
cerem sau gândim noi.” (Efeseni 3:20)

2.  Urmaţi exemplul liderului. Liderul va începe 
și va termina rugăciunea și va face tranziţia 
de la o temă la cealaltă.

3.  Puteţi să vă rugaţi de mai multe ori, însă 
rugăciunile trebuie să fi e scurte (1-3 
propoziţii). Concentraţi-vă asupra unei sin-
gure teme (ex. laudă, cereri etc.).

4.  Folosim metoda conversaţională. Rugaţi-
vă atunci când Duhul Sfânt vă îndeamnă și, 
dacă vreţi doar să ascultaţi pentru început, 
nu este nicio problemă.

5.  Vorbiţi tare atunci când vă rugaţi, pentru 
ca grupul să vă poată auzi și să vă susţină în 
rugăciune.
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6.  Faceţi apel la versete biblice sau cântaţi un 
cântec în � mpul rugăciunii. Dacă Dumnezeu 
vă aduce în minte un imn, simţiţi-vă liberi să 
începeţi să-l cântaţi, iar ceilalţi se vor uni în 
cântec. Ni se spune: „Ca parte a serviciului 
religios, cântarea este un act de închinare ca 
rugăciunea.” – Îndrumarea copilului, p. 523 
Nu este nimic mai frumos decât o sesiune 
de rugăciune în care cei prezenţi izbucnesc 
în cântări de laudă.

7.  Cereţi-I lui Dumnezeu să vă inspire rugăciunile. 
„Noi nu trebuie numai să ne rugăm în nu-
mele Domnului Hristos, ci şi prin inspiraţia 
Duhului Sfânt.” – Parabolele Domnului Isus, 
p. 147

8.  În cele din urmă, înainte să începem, să ne 
apropiem cât mai mult într-un cerc închis. 
Este mult mai ușor să auzim rugăciunile 
celorlalţi. As� el este promovat și un spirit 
de unitate între noi, și lucrul acesta ni-l 
dorim. Dacă vrem ca, într-o zi, să fi m o fami-
lie în cer, trebuie să începem de acum să ne 
purtăm ca o familie.

Notă pentru cel care conduce rugăciunea: În 
� mpul alocat pentru rugăciune, puteţi să citaţi un 
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verset biblic sau să începeţi să cântaţi un imn pentru 
ca ceilalţi să vi se alăture. Când ne unim în cântec, 
când facem trecerea de la o temă la cealaltă, este 
un mod special prin care grupul se poate apropia în 
închinare și laudă. Atunci când vă gândiţi la cântece, vă 
recomand să alegeţi pe cele familiare care sunt ș� ute 
de majoritatea celor prezenţi. Aceasta elimină nevoia 
de cărţi de imnuri și riscul de a fi  pierdută a� tudinea 
de reverenţă dacă par� cipanţii caută numărul cântării. 

Avem suges� i de cântece și versete biblice la 
paginile 17-25.

Adorare şi laudă
Idei de cântări pentru a începe � mpul de 

rugăciune: „Tată, azi Te rugăm”, „Spre Tine-n rugă”, 
„Cu pași de rugă”, „Tot mai aproape”, „Vino, Te-aștept”, 
„Tot mai aproape”, „Ce fericire, am pe Isus”, „Doresc 
a Ta prezenţă”, „Eu am un loc ce-mi place mult”, „Ca 
ucenicii-n odaia de sus”, „Laolaltă ne-am strâns”.

„Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări 
în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.” 
(Psalmii 100:4)

„Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să 
răsune cântece în cinstea Lui! Veniţi să ne închinăm 
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şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea 
Domnului, Făcătorului nostru!” (Psalmii 95:2,6)

„Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda 
Lui va fi  totdeauna în gura mea ... Înălţaţi pe Domnul 
împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!” 
(Psalmii 34:1,3)

„... Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, 
Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!” 
(Apocalipsa 4:8)

„Tot ce are sufl are să laude pe Domnul! Lăudaţi pe 
Domnul!” (Psalmii 150:6)

Cântece de laudă: „Mare eș� , Tu, Doamne”, „Vino 
Te-aștept”, „Ca un cerb”, „Ce fericire, am pe Isus”, 
„Sfânt și-nfricoșat e”, „Mulţumiţi lui Dumnezeu”, „Tată 
iubit Te-adorăm cu bucurie”, „Cu Isus, ah, faţă-n faţă”, 
„Deschide-mi ochii”.

Mărturisire
„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)
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„Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să 
mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci 
nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi 
şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa 
Lui şi-L împiedică să v-asculte!” (Isaia 59:1,2)

„Dacă aş fi  cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, 
nu m-ar fi  ascultat Domnul.” (Pslamii 66:18)

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă 
unii pentru alţii, ca să fi ţi vindecaţi. Mare putere are 
rugăciunea fi erbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)

„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)

„Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult 
depărtează El fărădelegile noastre de la noi.” (Psalmii 
103:12)

Cântece pentru mărturisire: „Atâta har”, „Pe veci 
cu Dumnezeu”, „Voia, Ta, Doamne”, „Cum strigă-un 
cerb”, „Vin’ la Isus azi, nu-ntârzia”, „Oare n-aţi afl at 
voi încă”, „N-aintea Ta, Isus iubit”, „Am venit la Tine, 
Doamne”, „Așa cum sunt n-aduc nimic”. 
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Cereri
„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă 

cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ş� m că 
ne ascultă, orice I-am cere, ş� m că suntem stăpâni pe 
lucrurile pe care I le-am cerut.” (1 Ioan 5:14,15)

„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)

„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi 
vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută 
găseşte şi celui ce bate i se deschide.” (Matei 7:7,8)

„... nu aveţi, pentru că nu cereţi ... Până acum 
n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, 
pentru ca bucuria voastră să fi e deplină.” (Iacov 4:2; 
Ioan 16:24)

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

„Ah! Doamne, Dumnezeule, iată, Tu ai făcut 
cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu 
braţul Tău în� ns: nimic nu este de mirat din partea 
Ta!” (Ieremia 32:17)
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Cântece pentru cereri: „Ploaia târzie promisă”, „Îţi 
predau întreaga viaţă”, „Doamne, ia Tu viaţa mea”, 
„Inima mea de-acum Ţi-o dăruiesc”, „De mână du-mă 
Tată”, „O, sufl ete, stai liniș� t”. 

Mulţumiri
„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, 

poate să facă nespus mai mult decât cerem sau 
gândim noi.” (Efeseni 3:20)

„Binecuvântă, sufl ete, pe Domnul şi nu uita niciuna 
din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, 
El îţi vindecă toate bolile tale.” (Psalmii 103:2,3)

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

„Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii 
noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. 
Şi credinţa este o încredere neclin� tă în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile 
care nu se văd. Şi fără credinţă este cu nepu� nţă să fi m 
plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie 
să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” 
(Evrei 10:23; 11:1,6)

„De altă parte, ş� m că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi 
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anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul 
Său.” (Romani 8:28)

„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, 
aduceţi cererile voastre la cunoş� nţa lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni 4:6)

Cântece de mulţumire: „Tată iubit, Te-adorăm”, 
„De sus, din slava senină”, „Doamne ia Tu viaţa mea”, 
„Ploaia târzie promisă”. 



Versete despre credinţă 
pentru rugăciune

„Atunci S-a a� ns de ochii lor şi a zis: «Facă-vi-se 
după credinţa voastră!»” Matei 9:29

„Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” 
(Geneza 18:19 p.p.)

„Căci Domnul Îşi în� nde privirile peste tot 
pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este 
întreagă a Lui.” (2 Cronici 16:9)

„Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui; Israele, de 
M-ai asculta!” (Psalmii 81:10)

„Unii se bizuie pe carele lor, alţii, pe caii lor; dar 
noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului 
nostru.” (Psalmii 20:7)

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, 
cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi 
şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la 
pocăinţă.” (2 Petru 3:9)



24 SĂ NE RUGĂM PENTRU PLOAIA TÂRZIE

„Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staţi 
liniş� ţi. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor 
lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi  
împotriva noastră?” (Exodul 14:14, Romani 8:31)

„Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va 
scăpa. Seara, dimineaţa şi la amiază o
 ez şi gem, şi El 
va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă 
împotriva mea şi-mi va aduce pacea, căci mulţi mai 
sunt împotriva mea!” (Psalmii 55:16-18)

„Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în 
Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)

„As� el, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea 
vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17)

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

„Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: «Lucrul acesta este 
cu nepu� nţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru 
că toate lucrurile sunt cu pu� nţă la Dumnezeu.»” 
(Marcu 10:27)

„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)
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„Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” (Ioan 
20:29 u.p.)

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi 
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereş� . 
De aceea luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să 
vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în 
picioare, după ce veţi fi  biruit totul. Faceţi în toată 
vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. 
Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune 
pentru toţi sfi nţii...” (Efeseni 6:12,13,18)

„... prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus 
de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi fi rii 
dumnezeieş� , după ce aţi fugit de stricăciunea care 
este în lume prin po
 e.” (2 Petru 1:4)

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

„... Dar cine va răbda până la sfârşit va fi  mântuit.” 
(Matei 24:13)



Cum să închei rugăciunea unită

La încheierea sesiunii de rugăciune unită, liderul ar 
trebui să îi încurajeze pe par� cipanţi să con� nue să se 
roage. Iată câteva idei:

1.  Încurajaţi-i pe par� cipanţi să adopte mode-
lul rugăciunii unite și să facă din ea un obicei 
în viaţa lor. Dacă este posibil, daţi-le o copie 
a acestui ghid, ca și ei să poată să îi înveţe pe 
alţii.

2.  Promovaţi iniţia� va „În rugăciune 777”. 
(Rugăciune pentru Duhul Sfânt la 7 dimineaţa 
și 7 seara, 7 zile pe săptămână la ora din ţara 
respec� vă, pentru a crea un lanţ global de 
rugăciune.)

3. Subliniaţi importanţa perseverenţei în 
rugăciune dacă vrem să avem experienţa 
ucenicilor din camera de sus.

4.  Cereţi-le celor prezenţi să își împărtășească 
experienţa, dacă au fost mișcaţi de rugăciunea 
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unită. Aceasta îi va ajuta pe alţii să ia parte 
la rugăciunea unită, în viitor. Liderul poate 
colecta experienţele după sesiunea de 
rugăciune sau le poate spune par� cipanţilor 
să o împărtășească pe pagina web Revival 
and Reforma� on (www.revivalandreforma-
� on.org) pentru a încuraja alte persoane din 
toată lumea. 

5.  Amin� ţi-le par� cipanţilor să facă ceea ce 
i-a convins Dumnezeu în � mpul rugăciunii, 
indiferent de cât de difi cil este. Ne putem 
ruga, dar dacă con� nuăm să fi m egoiș�  și să 
păcătuim după ce terminăm rugăciunea, ce 
câș� găm? 



Idei pentru lideri

Această secţiune include sfaturi care vă vor ajuta 
să vă pregă� ţi pentru rolul pe care îl veţi avea și să 
puteţi evita anumite greșeli. 

Pregătiţi-vă inima
Este esenţial ca dumneavoastră, ca lideri, să 

fi ţi pregă� ţi și să aveţi inima golită de ce este uman 
și umplută cu Duhul Sfânt atunci când mergeţi să 
conduceţi sesiunea de rugăciune unită. Cei care 
așteaptă să se pregătească în ul� mul moment nu vor 
fi  la fel de efi cienţi ca cei care vin la rugăciune după ce 
au petrecut un � mp frumos în prezenţa lui Dumnezeu. 

„O agitaţie cum n-a mai fost văzută vreodată până 
acum pune stăpânire pe lume. În distracţii, câş� gul 
de bani, întrecerea pentru putere, în chiar lupta 
pentru existenţă există o forţă teribilă care absoarbe 
şi trupul, şi mintea, şi sufl etul. În mijlocul acestei 
goane înnebunitoare, Dumnezeu vorbeşte. «Opriţi-vă, 
şi să ş� ţi că Eu sunt Dumnezeu»” (Psalmii 46,10). 
Mulţi, chiar în clipele lor de închinare, nu reuşesc să 
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primească binecuvântarea unei adevărate comuniuni 
cu Dumnezeu. Sunt într-o grabă prea mare. Cu paşi 
grăbiţi, încearcă să intre în cercul prezenţei iubitoare a 
lui Hristos, zăbovind poate o clipă în atmosfera sacră, 
neaşteptând însă să primească sfat. Nu pot rămâne 
cu Învăţătorul divin din lipsă de � mp. Cu poverile lor, 
se întorc la muncă. Aceş�  oameni muncitori nu vor 
putea dobândi niciodată cel mai înalt succes până 
nu învaţă care este secretul puterii. Trebuie să-şi 
facă � mp pentru a gândi, a se ruga, a aştepta ca 
Dumnezeu să le reînnoiască puterea fi zică, mintală 
şi spirituală. Ei au nevoie de infl uenţa înălţătoare 
a Duhului Său. Primind acestea, ei vor fi  învioraţi 
printr-o viaţă înnoită. Cons� tuţia ostenită şi creierul 
obosit vor fi  împrospătate şi inima împovărată va fi  
uşurată. Nevoia noastră nu este aceea de a ne opri 
o clipă în prezenţa Sa, ci de avea un contact personal 
cu Hristos, de a ne aşeza şi a fi  în tovărăşia Sa.” – 
Educaţie, p. 260

„Rugăciunea este respiraţia sufl etului. Este 
secretul puterii spirituale. Niciun alt instrument al 
harului nu o poate subs� tui şi sănătatea sufl etului 
să fi e totuşi păstrată. Rugăciunea aduce inima într-o 
comuniune strânsă şi imediată cu Izvorul vieţii şi 
întăreşte vigoarea şi tonusul experienţei religioase. 
A neglija exerciţiul rugăciunii sau a ne ruga sporadic, 
din când în când, atunci când ne convine, înseamnă 
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a pierde legătura cu Dumnezeu.” – Solii către � neret, 
p. 249

Manifestaţi reverenţă!
Când ne rugăm, ne apropiem de tronul Regelui 

universului. Arătaţi-le altora, prin propriul exemplu, 
cum să manifeste reverenţă în cuvintele și a� tudinile 
lor. Vă încurajăm să îngenuncheaţi, însă ne dăm seama 
că există situaţii în care oamenii sunt nevoiţi să stea 
pe scaun. 

„Adevăratul respect faţă de Dumnezeu este 
determinat de un simţământ al măreţiei Sale 
infi nite ... Ora şi locul rugăciunii sunt sfi nte, deoarece 
Dumnezeu este prezent acolo ... Când rostesc Numele 
acesta, îngerii îşi acoperă faţa. Prin urmare, ce respect 
ar trebui să manifestăm când ros� m acest Nume 
noi, care suntem nişte oameni căzuţi şi păcătoşi!” – 
Rugăciunea, p. 209

Lăsaţi-vă conduşi de 
Duhul Sfânt!

Este numai normal ca liderii să simtă că este 
responsabilitatea lor să conducă și să se asigure că 
totul decurge bine. Așa cum am spus deja, fi ecare 
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sesiune de rugăciune este o conversaţie a grupului cu 
Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să ne așteptăm să 
existe și momente de liniște în această conversaţie. 
Aceste perioade de tăcere pot părea ciudate, însă nu 
trebuie să vă fi e teamă de ele. 

Duhul Sfânt folosește aceste momente ca să 
vorbească inimilor. În as� el de momente reușesc să se 
roage cei mai � mizi. Liderul trebuie să reziste ispitei de 
a domina rugăciunea și de a interveni imediat. Daţi-I 
voie Duhului Sfânt să lucreze și să conducă întâlnirea. 

Rugaţi-vă mai mult,
 vorbiţi mai puţin

Satana este foarte bucuros dacă reușește să ne 
determine să discutăm despre problemele noastre, în 
loc să ne rugăm. Având acest lucru în mine, noi nu îi 
încurajăm pe oameni să-şi împărtășească problemele 
pentru care vor ca alţii să se roage înainte să începem 
sesiunea de rugăciune unită. În schimb, îi încurajăm 
pe cei care se roagă să-şi prezinte cererile înaintea lui 
Dumnezeu în � mpul alocat cererilor. 

„În front unit, faceţi cunoscute necazurile voastre 
lui Dumnezeu. Vorbiţi mai puţin; mult � mp preţios 
se pierde cu vorbe care nu aduc lumină. Fraţii să se 
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unească în post şi rugăciune pentru înţelepciunea pe 
care Dumnezeu a făgăduit că o va revărsa cu dărnicie.” 
– Dietă și hrană, 188

Rugaţi-vă scurt
Este important ca liderul să fi e un model în ce 

privește rugăciunile scurte, concise. Grupul îi va urma 
modelul. S-ar putea să fi e una sau două persoane (sau 
mai multe) care nu vor ţine cont de indicaţiile date. 
Odată ce au început să se roage, s-ar putea să se roage 
lung. Fiţi înţelegători și răbdători cu ei. Amin� ţi-vă, 
important este că se roagă. 

„Rugaţi-vă scurt la întâlniri. Faceţi rugăciuni lungi 
atunci când vorbiţi și comunicaţi cu Dumnezeu în 
cămăruţa voastră. Învăţaţi să vă rugaţi scurt și la 
subiect. Cereţi exact ce aveţi nevoie.” – Manuscrip 
Releases, vol. 10, p. 130; Our High Calling, p. 130

Fiţi sensibili atunci când 
conduceţi

Fiţi sensibili, pentru că unora dintre par� cipanţi 
nu le este așa de ușor să se apropie de Dumnezeu 
în rugăciune. Poate că nu au experimentat niciodată 
puterea care vine în urma orelor petrecute pe 
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genunchi în cămăruţa lor și nu sunt obișnuiţi cu 
rugăciunea de grup. Liderul care face rugăciuni lungi 
și folosește o formulare perfectă poate in� mida pe 
unii membrii ai grupului care simt că nu sunt atât de 
elocvenţi. Rugaţi-vă așa cum vă conduce Duhul Sfânt, 
însă păstraţi simplitatea în exprimare. Vedeţi care este 
nivelul par� cipanţilor și adaptaţi-vă la el. 

Oamenii pot fi  in� midaţi și de lungimea � mpului 
de rugăciune. Cei pentru care formatul rugăciunii unite 
este nou se îngrijorează că � mpul va trece foarte încet. 
Ei nu se pot vedea rugându-se o oră. Atunci când treceţi 
prin cele patru teme și când încurajaţi ca rugăciunile 
personale să fi e scurte și concise (în locul rugăciunilor 
lungi de � p predică), � mpul va trece foarte repede. De 
fapt, marea majoritate a par� cipanţilor vor descoperi 
că poate trece o oră întreagă, în � mp ce ei cred că se 
roagă doar de 20 de minute. Reacţia multora este: „Nu 
m-am rugat niciodată atât de mult, dar � mpul a trecut 
foarte repede. Există putere în rugăciune!”



Alte idei și resurse

Cele patru teme ale rugăciunii
Biblia conţine multe exemple de rugăciuni în care 

sunt prezente cele patru teme pe care le abordăm 
în rugăciune. Aceste exemple pot fi  găsite în Vechiul 
și Noul Testament și, cel mai important, în exemplul 
dat de Isus pentru rugăciune. Aceste teme sunt foarte 
profunde și totuși pot fi  înţelese și de un copil.

Rugăciunea domnească – Matei 6:9-13

„Tatăl nostru care eş�  în ceruri (laudă)! Sfi nţească-se 
Numele Tău (laudă/închinare), vie Împărăţia Ta; 
facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ (cerere 
pentru împlinirea voii lui Dumnezeu). Pâinea noastră 
cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi (cerere pentru 
nevoi personale) şi ne iartă nouă greşelile noastre, 
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (mărturisire 
și umilinţă) şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne 
de cel rău (cerere pentru victorie spirituală). Căci a 
Ta este Împărăţia şi puterea, şi slava în veci. (laudă/
mulţumire).”
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„Rugăciunea Tatăl nostru nu a fost des� nată 
să fi e repetată doar ca o formă, ci ea este un 
exemplu a felului în care ar trebui să fi e rugăciunile 
noastre: simple, stăruitoare şi cuprinzătoare. Într-o 
cerere simplă, spuneţi-I Domnului nevoile voastre 
şi exprimaţi-vă recunoş� nţa faţă de harul Său. În 
felul acesta, Îl invitaţi pe Isus ca oaspete binevenit în 
căminul şi în inima voastră.” – Îndrumarea copilului, 
p. 524

„Noi nu ne rugăm prea mult, dar suntem prea 
zgârciţi pentru a-I aduce mulţumiri. Dacă iubirea 
plină de bunătate a lui Dumnezeu cere mai multă 
mulţumire, recunoş� nţă şi laudă, noi ar trebui să 
avem mai multă putere în rugăciune. Vom abunda 
mai mult şi tot mai mult în iubirea lui Dumnezeu şi 
vom avea mai multă laudă să-I aducem. Voi, cei care 
vă plângeţi că Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile, 
schimbaţi ordinea prezentă a lucrurilor şi amestecaţi 
lauda cu cererile voastre.” – Mărturii pentru biserică, 
vol. 5, p. 317

Mai multe exemple pe aceste teme

Rugăciunea lui Neemia: Neemia 1:5-11
Rugăciunea copiilor lui Israel: Neemia 9
Rugăciunea lui Solomon: 1 Împăraţi 8
Rugăciunea lui Daniel: Daniel 9:3-20
Înainte/după Cincizecime: Faptele apostolilor
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Modelul Sanctuarului

1. Mulţumiri – Ni se spune că trebuie să „intraţi 
cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! 
Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.” (Psalmii 100:4)

2. Mărturisire – Atunci când intrai în Sanctuar 
prima dată, te opreai la altarul arderii-de-tot. Aici 
trebuie mărturisite păcatele și credinţa noastră în 
Hristos, făcând apel la jer� a de pe cruce. Mărturisirea 
este una dintre cerinţe pentru a primi ploaia târzie, 
dacă vrem să mergem la cer. (2 Cronici 6:26, Levi� cul 
4:26, Romani 10:9-13)

3. Mărturisirea și curăţirea – Înaintăm către lighean, 
Îi cerem lui Dumnezeu să ne curăţească (să ne boteze) 
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prin puterea Cuvântului Său și acceptăm iertarea pe 
care ne-o oferă. (Exodul 30:18-21; Efeseni 5:26)

4. Rugăciunea pentru Duhul Sfânt – Apoi, atunci 
când intrăm în Sfânta, ajungem la candelabrul cu cele 
șapte braţe. Aici, Îi cerem lui Dumnezeu să ne boteze 
și să ne umple cu Duhul Sfânt. (Apocalipsa 1:12; Luca 
11:13)

5. Rugăciunea pentru pâinea spirituală și fi zică  
– La masa cu pâinea pentru punerea înainte Îi cerem 
lui Dumnezeu să ne împlinească nevoile. El este, mai 
întâi de toate, pâinea noastră spirituală. Dumnezeu 
ne-a promis, de asemenea, să ne dea pâinea de care 
avem nevoie și să Se îngrijească de nevoile noastre 
temporare. 

6. Rugându-ne cu ajutorul Mijlocitorului – La 
altarul pentru tămâiere, rugăciunea desăvârșită a 
lui Isus o acoperă pe a noastră, făcând-o acceptabilă 
înaintea lui Dumnezeu. Apoi, acoperiţi de neprihănirea 
Lui, putem să mijlocim împreună cu El pentru alţii. 
(Romani 8:26,34; Isaia 59:16; Filipeni 1:3-6)

7. Mulţumiri în închinare și laudă – În cele 
din urmă, când ne plecăm în faţa lui Dumnezeu 
gândindu-ne la tot ce a făcut pentru noi, pe buzele 
noastre vor fi  închinare și laudă. Ca și ucenicii după 
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Cincizecime, cea mai mare dorinţă a noastră va fi  să 
dăm mărturie despre ceea ce am văzut în Hristos. 
(Psalmii 150:1,2; Evrei 10:19-23)

Care va fi  rezultatul unei as� el de rugăciuni?
În Vechiul Testament, Dumnezeu locuia în Sanctuar 

sau Templu. Acum noi suntem templul lui Dumnezeu 
(1 Corinteni 3:6). Când ne mărturisim păcatele 
(1 Ioan 1:9) și Îi aducem laudă, Duhul Său ne va umple 
vieţile. Nu va mai exista loc pentru egoism sau pentru 
îndreptăţire de sine. Slava Lui va umple acest loc. 

„Și, când cei ce sunau din trâmbiţe și cei ce 
cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească 
și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbiţe, 

chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe 
Domnul ... în clipa aceea Casa, și anume Casa 
Domnului, s-a umplut cu un nor. Preoţii n-au 
putut să mai stea acolo ca să facă slujba din 
pricina norului, căci slava Domnului umpluse 

Casa lui Dumnezeu.” (2 Cronici 5:13,14)

„Serviciile religioase, rugăciunile, laudele, mărturisirile 
pline de căinţă ale păcatului se înalţă de la adevăraţii 
credincioşi până la Sanctuarul ceresc, asemenea unei 
jer� e de tămâie. Totuşi, pentru că vin de la făpturi 
omeneş�  căzute, ele sunt atât de în� nate, încât, dacă 
nu ar fi  curăţate de sângele lui Hristos, nu ar putea să 
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aibă niciodată valoare înaintea lui Dumnezeu. Ele nu 
se înalţă într-o stare de curăţie deplină şi, dacă nu ar fi  
Mijlocitorul care Se afl ă la dreapta lui Dumnezeu ca să 
le curăţească prin neprihănirea Sa şi să le prezinte, nu ar 
fi  bine primite de Dumnezeu. Toate jer� ele de tămâie 
care se înalţă din Sanctuarele pământeş�  trebuie să 
fi e udate cu stropii curăţitori ai sângelui lui Hristos. El 
ţine înaintea Tatălui Său cădelniţa cu meritele Sale, în 
care nu există nicio urmă de degradare pământească. 
El adună în cădelniţa aceasta rugăciunile, laudele şi 
mărturisirile poporului Său şi, alături de ele, Îşi pune 
propria neprihănire desăvârşită. Apoi, înmiresmată 
de meritele ispăşirii lui Hristos, tămâia ajunge înaintea 
lui Dumnezeu, fi ind sfântă şi întru totul vrednică de 
primit. După aceea sunt trimise înapoi răspunsuri 
pline de har.” – Selected Messages 1, 344

„Dacă ne-am ruga așa cum ar trebui, ne-am 
da seama că atunci când venim cu cererile noastre 
suntem în camera de audienţe a Celui Preaînalt. (...)
Contează atât de mult să putem să ne rugăm Tatălui ceresc. 
Venim să Îi aducem mulţumirile noastre imperfecte, 
recunoscând dragostea și mila Lui de care nu suntem 
vrednici. Venim la El să Îi spunem dorinţele noastre, să 
ne mărturisim păcatele și să Îi prezentăm promisiunile  
Lui.” – Review and Herald, 28 mai, 1895, p. 2
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„Nicio formă exterioară nu poate lua locul unei 
credinţe şi al unei complete recunoaşteri de sine. 
Dar nimeni nu se poate goli pe sine de eul său. Noi 
nu putem decât să fi m de acord ca Domnul Hristos 
să facă această lucrare. Atunci, limbajul nostru va fi : 
Doamne, ia-mi inima, căci eu nu Ţi-o pot da. Ea este 
proprietatea Ta. Păstrez-o Tu curată, căci eu n-o pot 
păstra pentru Tine. Mântuieşte-mă, în ciuda mea 
însumi, în ciuda eului meu slab şi neasemenea lui 
Hristos. Modelează-mă, şlefuieşte-mă, înalţă-mă 
într-o atmosferă curată şi sfântă, în care curentul cel 
bogat al dragostei Tale să poată curge din sufl etul 
meu. Această lepădare de sine nu trebuie făcută 
numai la începutul vieţii de creş� n, ci ea trebuie 
reînnoită la fi ecare pas făcut spre cer. Toate faptele 
noastre bune sunt dependente de o putere ce se 
afl ă în afara noastră. De aceea trebuie să aibă loc o 
con� nuă înălţare a inimii către Dumnezeu, o con� nuă, 
serioasă şi zdrobitoare mărturisire şi părăsire a 
păcatului, cu o umilire a sufl etului înaintea Lui. Numai 
printr-o con� nuă renunţare la sine şi o permanentă 
dependenţă de Domnul Hristos, numai aşa vom putea 
fi  siguri în umblarea noastră.” – Parabolele Domnului 
Hristos, p. 159
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Reînviorări false
Noi nu promovăm niciun fel de rugăciune care nu 

are un suport biblic sau metode de rugăciune care 
își au rădăcinile în formarea spirituală, mis� cism sau 
ocult, așa cum este cazul rugăciunii contempla� ve, 
rugăciuni repetate, labirintul rugăciunii etc. 

Mark Finley scrie în cartea lui Doamne, însufl e ţeste-Ţi 
poporul: „În ul� mele zile ale istoriei, Satana nu este 
preocupat de oamenii nemântuiţi. Pe ei îi are deja 
în mână. El este preocupat de creş� ni. El va înşela 
milioane de creş� ni prin introducerea amăgirilor lui în 
biserică.” – p. 58

„Înainte de revărsarea fi nală a judecăţilor lui 
Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui 
Dumnezeu va avea loc o aşa reînviorare a evlaviei 
de la început, cum nu s-a mai văzut din � mpurile 
apostolice. (...) Vrăjmaşul sufl etelor doreşte să împiedice 
această lucrare, şi înainte ca să vină � mpul pentru o 
as� el de lucrare, el [Satana] va încerca să o împiedice, 
introducând o contrafacere. În bisericile pe care va 
reuşi să le aducă sub puterea lui amăgitoare, va face 
să pară că s-a revărsat o binecuvântare deosebită 
a lui Dumnezeu; se va manifesta ceea ce se crede a 
fi  un mare interes religios. Mulţimile se vor bucura 
că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, 
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când de fapt aceasta este lucrarea altui spirit. Sub 
o aparenţă religioasă, Satana va căuta să-şi în� ndă 
infl uenţa peste lumea creş� nă. (...) Se va manifesta 
o exaltare emoţională, o amestecare a adevărului cu 
rătăcirea, care are ca scop inducerea în eroare. Însă 
nimeni nu trebuie să fi e amăgit. În lumina Cuvântului 
lui Dumnezeu, nu este greu de stabilit natura 
acestor mişcări. Oriunde oamenii neglijează mărturia 
Bibliei, întorcându-se de la acele adevăruri clare şi 
cercetătoare de sufl et, care cer lepădare de sine şi 
renunţare la lume, putem fi  siguri că binecuvântarea 
lui Dumnezeu nu este revărsată. Şi după regula 
pe care Isus Hristos a dat-o: „Îi veţi cunoaşte după 
roadele lor” (Matei 7, 16), este evident că aceste 
mişcări nu sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu.” – 
Tragedia Veacurilor, p. 464

Redeşteptarea adevărată
În zelul nostru de a evita să fi m păcăliţi de o 

reînviorare contrafăcută, trebuie să avem grijă să nu 
s� ngem reînviorarea adevărată. 

„În momentul acesta există foarte multă necredinţă 
în ceea ce privește modul în care lucrează Duhul 
Sfânt, mai ales cu privire la darurile Lui. Necredinţa 
alungă Duhul Sfânt din mintea noastră, s� nge Spiritul 
și îi lasă pe oameni să fi e expuși înșelăciunii din 
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ul� mele zile. Acei care, din cauza necredinţei, vor 
s� nge duhul în aceste ul� me zile, nu vor fi  pregă� ţi 
să primească binecuvântările pe care Dumnezeu le-a 
promis în Ioel. (Faptele apostolilor 2:17,18) «În zilele 
de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu 
peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre 
vor proroci, � nerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii 
voştri vor visa vise! Da, chiar şi peste robii Mei şi peste 
roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu 
şi vor proroci.» Ploaia târzie a fost dată la Cincizecime. 
Primii creș� ni s-au bucurat de ea. Ea a făcut ca 
Evanghelia să încolţească și să prindă rădăcini. Ploaia 
târzie va fi  dată pentru coacerea recoltei ca aceasta să 
fi e strânsă în grânar. Ai grijă, dragul meu ci� tor, ca nu 
cumva necredinţa ta să s� ngă duhul și să oprească 
revărsarea binecuvântărilor care sunt pentru cei care 
cred.” – Spiritual Gi� s, vol. 3, p. 19

„Botezul cu Duhul Sfânt, ca în Ziua Cincizecimii, 
va aduce o reînviorare a adevăratei religii și va duce 
la săvârșirea de mari lucrări. Inteligenţele cereș�  vor 
veni alături de noi și oamenii vor vorbi mișcaţi de 
Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu ar lucra cu oamenii așa 
cum a lucrat înainte și după Cincizecime, mulţi dintre 
cei care mărturisesc acum credinţa în adevăr ș� u atât 
de puţin despre cum lucrează Duhul Sfânt încât vor 
spune: „Fiţi atenţi la fana� sm.” Ei ar spune despre cei 
care au fost umpluţi de Duhul Sfânt: „ Sunt plini de 
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must!” (Faptele apostolilor 2:13). (...) Marele păcat 
al celor care pre� nd că sunt creș� ni este că nu își 
deschid inima să primească Duhul Sfânt. Când sufl ete 
tânjesc după Hristos și caută să devină una cu El, 
atunci cei care au doar o formă de evlavie vor spune: 
„Fiţi atenţi, nu mergeţi în extreme!” (...) Trebuie să fi m 
atenţi să nu fi m cuprinși de exaltare, însă nu trebuie 
să fi m printre cei care vor ridica întrebări și vor avea 
îndoieli cu privire la lucrarea Duhului Sfânt.” – You 
Shall Receive Power, p. 322

„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă 
la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset 
și bocet! Sfâșiaţi-vă inimile, nu hainele, și 

întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. 
Căci El este milos� v și plin de îndurare, 

îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I 
pare rău de relele pe care le trimite.” 

(Ioel 2:12,13)

Atunci când ne umilim în faţa tronului lui 
Dumnezeu, când ne mărturisim păcatele și mijlocim 
pentru ceilalţi, inimile noastre vor fi  frânte și vom 
vărsa uneori lacrimi. Semnul adevărat după care 
putem cunoaște că Dumnezeu a produs reînviorare 
este transformarea care va avea loc în vieţile noastre. 

„Ascultarea este dovada uceniciei. Păzirea poruncilor 
dovedeşte sinceritatea mărturisirilor noastre de iubire. 
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Când doctrina pe care o primim ucide păcatul din 
inimă, curăţă sufl etul de orice necurăţie şi aduce roadă 
pentru sfi nţire, putem ş�  că acesta este adevărul lui 
Dumnezeu.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 146

Testul Scripturii
Pe măsură ce întunericul înșelăciunii se răspândește 

în lumea creș� nă, singura modalitate prin care putem 
să nu fi m înșelaţi este să verifi căm totul prin Cuvântul 
lui Dumnezeu. 

„«La Lege şi la mărturie»! – Căci dacă nu vor 
vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul 
acesta” (Isaia 8:20). Poporul lui Dumnezeu este 
îndreptat către Scripturi, ca fi ind scutul lui împotriva 
infl uenţei învăţătorilor rătăciţi şi a puterii amăgitoare 
a duhurilor întunericului. Satana foloseşte orice 
plan posibil pentru a-i împiedica pe oameni să 
câş� ge o cunoaştere a Bibliei, deoarece declaraţiile 
ei lămurite îi demască amăgirile. Ori de câte ori are 
loc o redeşteptare a lucrării lui Dumnezeu, prinţul 
răului se trezeşte la o ac� vitate mai intensă; acum 
el îşi adună toate puterile pentru o luptă fi nală 
împotriva lui Hristos şi a urmaşilor Lui. Ul� ma mare 
amăgire este pe punctul de a se descoperi înaintea 
noastră. An� hristul trebuie să-şi desfăşoare lucrările 
miraculoase înaintea ochilor noştri. Atât de mult se 
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va asemăna contrafacerea cu adevărul, încât va fi  
imposibil să se facă deosebirea între ele, cu excepţia 
faptului că avem Sfi ntele Scripturi. Prin mărturia lor, 
trebuie probate toate declaraţiile şi orice minune. (...) 
Numai aceia care şi-au întărit mintea cu adevărurile 
Bibliei vor rezista în ul� mul mare confl ict.” – Tragedia 
veacurilor, p. 593

„Dumnezeu va avea un popor pe pământ care 
să susţină Biblia şi numai Biblia, ca măsură a tuturor 
învăţăturilor şi ca temelie a tuturor reformelor. 
(...) Trăim în cea mai solemnă perioadă a istoriei 
acestei lumi. Viitorul mulţimilor, care suprapopulează 
pământul, este gata să se hotărască. Buna noastră 
stare viitoare şi chiar mântuirea altor sufl ete depind 
de calea pe care o alegem acum... Avem nevoie să ne 
umilim înaintea Domnului, cu post şi cu rugăciune, 
şi să cugetăm mult la Cuvântul Său, în mod deosebit 
la scenele judecăţii. Ar trebui să căutăm acum o 
experienţă vie şi profundă în lucrurile lui Dumnezeu. 
Nu avem nicio clipă de pierdut.” – Tragedia veacurilor, 
p. 595, 601

„Satana ş� e bine că toţi aceia pe care îi poate duce 
la neglijarea rugăciunii şi a cercetării Scripturilor vor 
fi  învinşi de atacurile lui. De aceea născoceşte orice 
plan posibil pentru a preocupa mintea.” – Tragedia 
veacurilor, p. 519
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„Întunericul celui rău îi învăluie pe aceia care 
neglijează rugăciunea; şoaptele ispi� toare ale 
vrăjmaşului îi amăgesc la păcat. (...) De ce oare fi ii şi 
fi icele lui Dumnezeu să fi e atât de întârzietori în a se ruga, 
ş� ind că rugăciunea este cheia în mâna credinţei care 
deschide tezaurul cerului, unde se găsesc depozitate 
resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic?” – Calea 
către Hristos, p. 94

„Timpul de încercare şi de groază din faţa noastră 
va cere o credinţă care să suporte oboseala, amânarea 
şi foamea – o credinţă care nu va slăbi, chiar dacă va 
fi  aspru încercată. (...) Aceia care nu sunt gata să se 
lepede de sine, să se lupte înaintea lui Dumnezeu, să 
se roage mult şi stăruitor pentru binecuvântarea Sa 
nu o vor primi. A te lupta cu Dumnezeu – cât de puţini 
ş� u ce înseamnă lucrul acesta! Cât de puţini sunt 
aceia care şi-au înălţat sufl etul către Dumnezeu cu o 
dorinţă atât de puternică, până când toată puterea a 
ajuns la limită. Când valurile disperării, pe care nicio 
limbă nu o poate exprima, se revarsă peste cel care se 
roagă, cât de puţini se prind cu credinţă statornică de 
făgăduinţele lui Dumnezeu!” – Tragedia veacurilor, p. 
621, 622
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Mărturisirea publică a păcatelor
Se pune adesea întrebarea: „Ce este bine să 

mărturisim în public?” Dacă trupul lui Hristos cunoaște 
păcatul sau dacă persoana respec� vă a fost o piatră de 
po� cnire pentru alţii, prin a� tudinea sau faptele sale, 
atunci este nevoie de mărturisire publică. În celelalte 
cazuri, este încurajată mărturisirea par� culară. Viziunea 
lui Ellen White despre Conferinţa Generală, din 
1902, ne ajută să clarifi căm lucrurile și ne oferă lecţii 
importante. Aduceţi-vă aminte că una dintre cele mai 
mari temeri ale lui Satana este că vom îndepărta orice 
piedică dintre noi și Hristos. Fie ca rugăciunea noastră 
să fi e: „Să nu fi e nimic între mine și Salvatorul meu, ca 
să pot să Îi văd faţa. Să nu fi e nimic care să Îl împiedice 
să mă binecuvânteze. Păstrează calea deschisă, să nu 
existe nicio piedică!”

„Ce s-ar fi  putut face”… poate fi  făcut

„Într-o zi, la amiază, scriam cu privire la lucrarea 
ce s-ar fi  putut face la ul� ma Conferinţă Generală, 
dacă oamenii din locuri de răspundere ar fi  urmat 
voia şi calea lui Dumnezeu. Aceia care au avut o mare 
lumină n-au mers în lumină. Adunarea s-a încheiat şi 
ruptura nu s-a făcut. Oamenii nu s-au smerit înaintea 
Domnului, aşa cum ar fi  trebuit să o facă, şi Duhul 
Sfânt nu a fost revărsat.
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Scrisesem până aici când mi-am pierdut cunoş� nţa 
şi se făcea ca şi cum aş fi  fost martoră la o scenă ce 
se petrecea în Ba	 le Creek. Eram adunaţi în auditoriul 
Tabernaculului. S-a înălţat o rugăciune, s-a cântat un 
imn, şi din nou s-a înălţat o rugăciune. I se adresa 
lui Dumnezeu cea mai călduroasă cerere. Adunarea 
se caracteriza prin prezenţa Duhului Sfânt. Lucrul 
se adâncea tot mai mult şi unii dintre cei prezenţi 
plângeau în hohote.

 Cineva s-a ridicat din locul unde era plecat şi 
a spus că înainte avusese neînţelegeri cu anumite 
persoane şi că nu simţise iubire pentru ele, dar că 
acum se vedea aşa cum era. Cu multă solemnitate, 
el a repetat solia către biserica din Laodiceea: 
„«Pentru că zici: Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu 
duc lipsă de nimic.» În îngâmfarea mea mă simţeam 
chiar aşa, a spus el. «Şi nu ş� i că eş�  � călos, 
nenorocit, sărac orb şi gol.» Acum văd că aceasta 
este starea mea. Ochii mei sunt deschişi. Duhul meu 
a fost aspru şi nedrept. M-am soco� t neprihănit, 
dar inima mea este zdrobită şi simt nevoia sfatului 
preţios al Aceluia care m-a cercetat până în 
străfundurile inimii mele. O, cât de îndurătoare, 
miloase şi iubitoare sunt cuvintele acestea: «Te 
sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, 
ca să te îmbogăţeş� , şi haine albe, ca să te îmbraci 
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cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale, şi 
doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi» 
(Apocalipsa 3:17,18).

Vorbitorul s-a întors către cei care se rugaseră şi a 
spus: «Avem ceva de făcut. Trebuie să ne mărturisim 
păcatele şi să ne umilim inima înaintea lui Dumnezeu.»“ 
El a făcut mărturisiri dintr-o inimă zdrobită şi apoi a 
păşit spre diferiţi fraţi, unul după altul, şi le-a în� ns 
mâna, cerându-le iertare. Aceia cărora li se adresa se 
ridicau repede în picioare, mărturisindu-şi greşelile 
şi cerând iertare, şi cădeau unul pe gâtul celuilalt, 
plângând. Spiritul mărturisirii se în� ndea prin toată 
adunarea. Era ca în Ziua Cincizecimii. Se cântau laude 
lui Dumnezeu şi lucrarea aceasta s-a făcut până târziu 
în noapte, până spre dimineaţă. 

Nimeni nu părea că e prea mândru pentru a face 
mărturisiri cu o inimă zdrobită, iar cei care stăteau în 
fruntea acestei lucrări erau cei cu infl uenţă, dar care 
mai înainte nu avuseseră curaj să-şi mărturisească 
păcatele. Era o bucurie ce nu se mai simţise niciodată 
în Tabernacul. 

Apoi, m-am trezit din starea mea de inconş� enţă 
şi, pentru un � mp, nu am putut să-mi dau seama unde 
mă afl am. Încă aveam tocul în mână. Mi se spuneau 
cuvintele: «Aşa ar fi  putut să fi e. Domnul aştepta 
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să facă toate acestea pentru poporul Său. Tot cerul 
aştepta să-şi reverse îndurarea.» Asupra mea s-a 
abătut o agonie a dezamăgirii când mi-am dat seama 
că scena la care fusesem martoră nu era reală.” – 
Mărturii vol. 8, p. 104-105, 5 ianuarie 1903, către 
comunitatea din Ba	 le Creek.

Să analizăm câteva principii pe care trebuie să 
le luăm în considerare atunci când vorbim despre 
mărturisirea publică și personală. 

„Scripturile ne poruncesc: „Mărturisiţi-vă greşelile 
unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii şi veţi 
fi  vindecaţi“. (Iacov 5:16). Unei persoane care 
cere rugăciune pentru vindecare să i se prezinte 
următoarele gânduri: „Noi nu putem ci�  inima şi 
nici nu putem ş�  tainele vieţii tale. Acestea sunt 
cunoscute doar de � ne şi Dumnezeu. Dacă te pocăieş�  
de păcatele tale, este datoria ta să le mărturiseş� .“ 
Păcatele cu caracter special trebuie mărturisite 
lui Hristos, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi 
om. Căci „dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit“. (1 Ioan 2:1). 
Orice păcat este o ofensă la adresa lui Dumnezeu şi 
trebuie mărturisit Lui, prin Hristos. Fiecare păcat 
public trebuie mărturisit tot public, în mod deschis. 
Răul făcut unei fi inţe omeneş�  trebuie reparat faţă 
de persoana respec� vă. Dacă cineva, care vrea să 
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se facă sănătos, s-a făcut vinovat de vorbire de rău, 
dacă a semănat discordie în familie, între vecini sau 
la biserică, producând înstrăinare şi disensiuni, dacă 
prin obiceiuri rele a condus pe cineva în păcat, aceste 
lucruri trebuie mărturisite înaintea lui Dumnezeu 
şi înaintea celor cărora li s-a făcut rău. „Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept să ne 
ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire» 
(1 Ioan 1, 9).” – Sfaturi pentru biserică, p. 304

„Suntem imperfecţi. Toţi facem greșeli și cădem 
în păcat, dar dacă cel care a greșit vrea să își vadă 
greșeala, așa cum este ea descoperită de Duhul 
Sfânt, și dacă o mărturisește cu umilinţă înaintea lui 
Dumnezeu și a fraţilor, atunci va fi  refăcut. Rana pe 
care a cauzat-o păcatul va fi  vindecată. Dacă oamenii 
ar face așa, atunci în biserică ar exista mai multă 
simplitate ca a unui copil și mai multă dragoste 
frăţească, mai multă împreună simţire.” – Review 
and Herald, 16 decembrie 1980.

„Cădeţi pe stâncă și fi ţi zdrobiţi, iar Hristos vă va 
da adevărata demnitate cerească. „Mândria, s� ma 
de sine, îndreptăţirea de sine, să nu vă oprească 
să vă mărturisiţi păcatele. Faceţi apel la făgăduinţa: 
„Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar 
cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare” 
(Proverbele 28:13).  Nu ascundeţi nimic de Dumnezeu 
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și nu neglijaţi să vă mărturisiţi păcatele fraţilor voștri.” 
– Selected Messages, vol. 1, p. 326

„Sănătatea sufl etului vostru, unitatea fraţilor 
voştri pot depinde de modul în care vă urmăriţi scopul 
în aceste lucruri. Umiliţi-vă sub mâna atotputernică 
a lui Dumnezeu, pentru ca El să vă poată înălţa la 
vreme de nevoie. Unii îşi văd greşelile, însă, gândind 
că mărturisirea acestora le-ar micşora demnitatea, îşi 
scuză relele făcute şi se sustrag de la disciplina pe care 
mărturisirea ar impune-o sufl etului. (...) Refuzând 
calea mărturisirii, ei nu pot fi  exemple de credincioşie 
pentru oameni. Ei văd greşelile altora, însă cum pot 
avea ei curajul de a da sfatul: «Mărturisiţi-vă unii altora 
greşelile şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fi ţi vindecaţi», 
când ei nu au aplicat acest sfat în viaţa lor? Cât de mult 
vor învăţa pastorii sau poporul dintr-un adevăr pe care 
îl înlătură şi l-ar uita dacă ar fi  cu pu� nţă, pentru că 
nu este plăcut, pentru că nu le măguleşte mândria, ci 
mustră şi provoacă durere? Pastorii şi poporul, dacă 
vor fi  mântuiţi, trebuie să fi e mântuiţi zi de zi, ceas de 
ceas. Ei trebuie să fl ămânzească şi să înseteze după 
neprihănirea lui Hristos şi după iluminarea Duhului 
Sfânt. – Principiile fundamentale ale educaţiei, p. 239

„Adevărata mărturisire are totdeauna un caracter 
deosebit şi recunoaşte păcatul pe nume. Păcatele pot 
fi  de o aşa natură, încât trebuie mărturisite numai lui 
Dumnezeu; pot fi  din cele ce trebuie să fi e mărturisite 
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celor cărora le-am adus prejudicii, sau pot avea un 
caracter public şi deci va trebui să fi e mărturisite 
public. Dar oricum ar fi , mărturisirea trebuie să fi e 
categorică, bine defi nită şi la subiect, recunoscând pe 
nume păcatele de care cel greşit s-a făcut vinovat. (...) 
Mărturisirea păcatelor nu va fi  primită de Dumnezeu 
dacă nu este însoţită de o pocăinţă sinceră şi de 
reformă. Trebuie să se vadă o schimbare hotărâtă în 
viaţă; orice lucru care cons� tuie o ofensă la adresa 
lui Dumnezeu trebuie dat la o parte. Aceasta va fi  
urmarea unei adevărate căinţe, a unei adevărate păreri 
de rău pentru păcat. Lucrarea pe care o avem de făcut 
este foarte clar aşezată înaintea noastră: «Spălaţi-vă 
deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele 
rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! 
Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocro� ţi 
pe cel asuprit; faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe 
văduvă.“ (Isaia 1, 16.17) – Calea către Hristos, p. 38, 39

Piedici în calea rugăciunii
�  Ne rugăm fără credinţă. Iacov 1:6,7, Marcu 

11:24

�  Ne rugăm să se facă voinţa noastră. 1 Ioan 
5:14

�  Căutăm darul și nu pe Dătător. Iacov 2:23
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�  Ne rugăm ca să ne sa� sfacem plăcerile. Ia-
cov 4:3

�  Nu ascultăm. Isaia 59:1,2, (Psalmii 66:18

�  Renunţăm prea repede să ne mai rugăm. 
Luca 18:1-8

�  Îi judecăm pe ceilalţi. Luca 6:37

�  Nu iertăm. Marcu 11:26

�  Avem certuri nerezolvate. Matei 5:23,24

�  Ne închidem urechea faţă de cei în nevoie. 
Prov. 21:13

�  Nu ne purtăm cu înţelepciune cu membrii 
familiei. 1 Petru 3:7

�  Nu am învăţat să rămânem în Hristos. Ioan 
15:7

„Dacă nu primim lucrurile pe care le-am cerut 
chiar atunci când ne-am rugat, trebuie totuşi să 
credem că Dumnezeu aude şi că va răspunde 
rugăciunilor noastre. Noi suntem atât de supuşi greşelii 
şi avem o înţelegere atât de limitată, încât uneori 
cerem lucruri care nu ar fi  o binecuvântare pentru 
noi, Totuşi, pentru că ne iubeşte, Tatăl nostru ceresc 
răspunde rugăciunilor noastre, dându-ne lucrurile 
care sunt cu adevărat spre binele nostru şi pe care noi 
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înşine am dori să le avem dacă, iluminaţi fi ind de Duhul 
lui Dumnezeu, le-am putea vedea aşa cum sunt ele în 
realitate. Când ni se pare că rugăciunile noastre nu 
primesc un răspuns, trebuie să rămânem încrezători în 
făgăduinţele sfi nte, căci � mpul răspunsului va veni în 
mod sigur şi vom primi binecuvântarea de care avem 
cea mai mare nevoie. Totuşi a pre� nde ca rugăciunea 
să fi e întotdeauna împlinită exact în felul dorit de noi 
cons� tuie o încumetare, o îndrăzneală necuvenită 
din partea noastră. Dumnezeu este prea înţelept ca 
să poată greşi şi prea bun ca să reţină vreun bine de 
la cei ce umblă în neprihănire. Deci nu te teme să te 
încrezi în El, chiar dacă nu vezi imediat un răspuns la 
rugăciunile tale.” – Rugăciunea, p. 102

„Pe măsură ce ac� vitatea creşte şi avem succes 
într-o ramură oarecare a lucrării pentru Dumnezeu, 
apare pericolul de a ne încrede în planurile şi 
metodele omeneş� . Există tendinţa de a ne ruga 
mai puţin şi de a avea credinţă puţină. Ca şi ucenicii, 
suntem în pericolul de a pierde din vedere dependenţa 
noastră de Dumnezeu şi de a căuta să facem un 
mântuitor din ac� vitatea noastră. Trebuie să privim 
fără încetare la Isus şi să ne dăm seama că puterea 
Lui este aceea care săvârşeşte lucrarea. Deşi trebuie 
să lucrăm cu râvnă pentru mântuirea celor pierduţi, 
trebuie să ne luăm � mp şi pentru meditaţie, rugăciune 
şi pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Numai 
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lucrul făcut cu multă rugăciune şi sfi nţit prin meritele 
lui Hristos se va dovedi în cele din urmă a fi  folositor 
spre bine.” – Hristos, Lumina lumii, p. 362

Nevoia de perseverenţă
„L-am întrebat pe înger de ce nu exista mai multă 

credinţă și putere în Israel. «Aţi dat drumul braţului 
Domnului prea repede. Con� nuaţi să înălţaţi cererile 
voastre și să credeţi cu putere.»” – Experienţe şi 
viziuni, p. 73

„Este nevoie de mai multă seriozitate în rugăciune. 
Faceţi ca mâinile vrăjmașului să slăbească luptându-vă 
cu Dumnezeu în rugăciune.” – Pacifi c Union Recorder, 
5 iunie 1902

„Biruinţa lui Iacov este o dovadă a puterii 
rugăciunii stăruitoare. Toţi aceia care se vor prinde 
de făgăduinţele lui Dumnezeu, aşa cum a făcut el, şi 
vor fi  sinceri şi stăruitori, aşa cum a fost el, vor reuşi 
asemenea lui. Aceia care nu sunt gata să se lepede de 
sine, să se lupte înaintea lui Dumnezeu, să se roage 
mult şi stăruitor pentru binecuvântarea Sa, nu o vor 
primi. A te lupta cu Dumnezeu — cât de puţini ş� u ce 
înseamnă lucrul acesta! Cât de puţini sunt aceia care 
şi-au înălţat sufl etul către Dumnezeu cu o dorinţă 
atât de puternică, până când toată puterea a ajuns 
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la limită. Când valurile disperării, a căror putere nicio 
limbă nu o poate exprima, se revarsă peste cel care 
se roagă, cât de puţini se prind cu credinţă statornică 
de promisiunile lui Dumnezeu!” – Tragedia veacurilor, 
p. 621

„Întunericul celui rău învăluie pe aceia care 
neglijează rugăciunea. (...) De ce oare fi ii şi fi icele 
lui Dumnezeu să fi e atât de întârzietori în a se ruga, 
ş� ind că rugăciunea este cheia în mâna credinţei care 
deschide tezaurul cerului, unde se găsesc depozitate 
resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic?” – Calea 
către Hristos, p. 94

„Dacă am putea să vedem cum vede Dumnezeu tot 
ceea ce face omul, am vedea atunci că doar ceea ce a 
fost făcut cu multă rugăciune și sfi nţit prin meritele 
lui Hristos va reuși să treacă testul judecăţii.” –
Chris� an Service, p. 263

„Dacă sunt îndeplinite condiţiile, făgăduinţa răspunsului 
la rugăciune este de netăgăduit — rugăciunea şi 
credinţa sunt strâns legate şi trebuie să fi e studiate 
împreună. În rugăciunea credinţei există ş� inţă divină, 
o ş� inţă pe care trebuie s-o înţeleagă orice om care 
vrea să trăiască o viaţă plină de succes. Domnul 
Hristos spune: «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). El ne spune clar că lucrurile pe 
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care le cerem trebuie să fi e în conformitate cu voinţa 
lui Dumnezeu. Noi trebuie să cerem lucrurile pe 
care ni le-a făgăduit şi tot ce primim trebuie să fi e 
folosit pentru a împlini voia Sa. Când sunt împlinite 
condiţiile, făgăduinţa este sigură.” – Rugăciunea, 
p. 105

„Trebuie ca acum să facem cunoş� nţă cu 
Dumnezeu, punând la încercare promisiunile Sale. 
Îngerii înregistrează orice rugăciune sinceră şi 
stăruitoare. Trebuie ca mai degrabă să ne lipsim de 
îngăduinţe egoiste decât să neglijăm comuniunea cu 
Dumnezeu... Trebuie să ne luăm � mp de rugăciune.” – 
Tragedia veacurilor, p. 622

„Este o parte din planul lui Dumnezeu să ne 
dea, ca răspuns la rugăciunea credinţei, ceea ce nu 
ne-ar da dacă n-am cere în felul acesta.” – Tragedia 
veacurilor, p. 525 

„Trece zi după zi, iar noi suntem mai aproape de 
încheierea � mpului de har. Trebuie să ne rugăm 
mai mult ca niciodată ca Duhul Sfânt să fi e revărsat 
asupra noastră.” – Gospel Workers, p. 288

„În � mp ce rugăciunile lor unite se înălţau în 
credinţă spre cer, a venit şi răspunsul. Locul unde erau 
adunaţi s-a cutremurat şi din nou au fost înzestraţi cu 
Duhul Sfânt.” Faptele apostolilor, p. 67



Câteva gânduri de la liderii bisericii

„Cei care am fost la sediu Conferinţei Generale 
vrem să le mulţumim celor din organizaţia ARME 
pentru că I-au dat voie lui Dumnezeu să lucreze prin ei 
la Comitetul Anual al Conferinţei Generale, săptămâna 
trecută (octombrie 2010). Am văzut răspunsuri la 
rugăciune toată săptămâna. Dumnezeu a lucrat în 
inimile noastre. Faptul că au mijlocit pentru noi, că au 
oferit posibilitatea delegaţilor să vină și să se roage și 
că s-au rugat pentru ei a făcut ca aceste întâlniri să fi e 
diferite. Nu vom ș� i decât în veșnicie ceea ce a făcut 
Dumnezeu prin cei care au ales să petreacă � mpul în 
camera de rugăciune pentru noi.”

Jerry Page,
directorul Asociaţiei Pastorale, Conferinţa Generală

„Am fost însufl eţit de grupa de rugăciune a 
organizaţiei ARME și de slujirea lor prin intermediul 
rugăciunii la ul� mul Comitet Anual al Conferinţei 
Generale, așa că i-am invitat să vină și să lucreze și 
în diviziunea noastră la următorul Comitet Anual din 
Africa de Sud, unde se vor întâlni liderii bisericilor din 
23 de ţări. Ceea ce face această grupă de rugăciune nu 
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este ceva nou și nu face parte din vreo mișcare, așa 
cum este „mișcarea emergentă”. Este foarte biblic. Vă 
amin� ţi de întâmplarea în care se prezintă victoria lui 
Iosua asupra amaleciţilor, când Aron și Hur au ţinut 
braţele lui Moise ridicate în � mpul luptei (Exodul 
17:8-16)? Dacă ne uităm la viaţa lui Moise, Avraam, 
Daniel, Estera și alţii din Biblie vom descoperi că au 
prac� cat rugăciunea unită. Această rugăciune unită 
făcută cu sinceritate și ardoare (dacă va fi  înălţată) va 
aduce mari binecuvântări fi ecărei biserici și fi ecărei 
conferinţe din jurul lumii. Duhul Sfânt va fi  revărsat și 
Isus Se va întoarce, așa cum a promis!”

Paul Ratsara,
președintele Diviziunii Africa de Sud și Oceanul Indian
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Cărţi
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10 zile în Camera de Sus – Mark Finley
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„Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.” 
Matei 10:8




