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Dragi surori,

Vă rugaţi suficient? Multe dintre noi putem răspun-
de cu „nu” la această întrebare. Majoritatea ne dorim o 
experienţă mai profundă de comuniune cu Dumnezeu 
prin rugăciune. Următoarea întrebare este aceasta: Câte 
dintre noi suntem dispuse să facem tot ce depinde de noi pentru a ne bu-
cura de o viaţă de rugăciune mai profundă și semnificativă, o umblare mai 
apropiată cu Dumnezeu? 

Materialul pentru Ziua Internaţională de Rugăciune a Femeii poartă 
titlul: „Îndrăznește să ceri mai mult!” Ne provoacă pe fiecare să-L rugăm 
pe Dumnezeu să ne conducă la o experienţă specială a rugăciunii, să fim 
curajoase în a-I cere să binecuvânteze viaţa noastră în toate domeniile. 
Nevoile noastre pot fi spirituale, financiare, legate de sănătate și multe 
altele. Să ne reamintim că suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu și El este bi-
nevoitor și în stare să ne împlinească nevoile, mai ales atunci când tânjim 
după o relaţie mai apropiată cu El. 

Autoarea acestui material este Melody Mason, o fiică a lui Dumnezeu, 
credincioasă, care stăruie mult în rugăciune. Ea știe ce înseamnă să tân-
jești după o relaţie mai profundă cu Dumnezeu și ne va oferi sugestii pen-
tru a crește în acest sens. Dar trebuie să ne întrebăm fiecare: „Doresc eu 
cu adevărat să mă bucur de o viaţă de rugăciune mai profundă și semnifi-
cativă, după o umblare mai apropiată cu Dumnezeu?”

Apostolul Ioan scrie: „Doresc ca toate lucrurile să-ţi meargă bine și 
sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău” (3 Ioan 2). 
Rugăciunea noastră este ca, în această zi specială, să ne luăm un angaja-
ment prin care sufletele noastre să poată fi binecuvântate și astfel să ne 
bucurăm de sănătate spirituală.

Binecuvântări și bucurie tuturor,

Heather-Dawn Small
Director Departament Misiunea Femeii 

General Conference 
World Headquarters

Department of Women’s Ministries 
 
12501 Old Columbia Pike 
Silver Spring, Maryland 
20904-6600 USA 
Telephone (301) 680-6608 
Fax (301) 680-6600 
http://wm.gc.adventist.org
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DESPRE AUTOR

Melody Mason, cunoscută și sub numele Melodious Echo, are o pasi-
une deosebită pentru rugăciune și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte 
o autentică umblare cu Isus. Pe lângă activitatea desfășurată cu ARME Bi-
ble Camp Ministries și participarea la lucrarea misionară prin rugăciune în 
Conferinţa Arkansas-Louisiana, ea coordonează iniţiativele pentru rugă-
ciune în cadrul Consiliului Anual al Conferinţei Generale și alte evenimente 
oficiale ale bisericii. 

Lui Melody îi place să urce pe munte, să scrie, să lucreze ca voluntar 
în misiune externă, să fotografieze. Când nu călătorește în lume, Melody 
poate fi găsită acasă, în mijlocul familiei, în zona rurală unde a crescut, în 
Ozarks, Arkansas.
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 SUBIECTE DE RUGĂCIUNE

DIVIZIUNI/ZONE ALE LUMII 
PENTRU CARE SĂ NE RUGĂM

Diviziunea Africa de Sud – Oceanul Indian 

Teritoriu: Angola, Botswana, Insulele Comore, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambic, Namibia, La Réunion, São Tomé și 
Príncipe, Seychelles, Africa de Sud, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Ascen-
sion, Santa Helena și Insulele Tristan da Cunha.

Motive pentru mijlocire în rugăciune (prezentate de Joanne Ratsara) 
Rugaţi-vă pentru femeile din această diviziune, pentru cele tinere și pen-

tru cele experimentate ca, la rândul lor, să conștientizeze nevoia de a se 
ruga pentru revărsarea Duhului Sfânt și de a deveni femei evlavioase, gata 
să slujească cu bucurie atât în biserică, precum și în sfera lor de influenţă. 

Rugaţi-vă pentru ca femeile din această zonă să aibă posibilitatea și 
să-și dorească să-și continue educaţia, ca să lucreze cu potenţial maxim. 

Această diviziune este în creștere rapidă. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să 
formeze mai multe femei credincioase care să-l slujească lui Dumnezeu 
ca lideri în această zonă, la toate nivelurile sociale. Există deja femei pe 
care Dumnezeu le-a înzestrat cu daruri și talente și care au poziţii de răs-
pundere în guvern, în educaţie, sănătate și afaceri. Și în misiunea bisericii, 
slujirea lor are o influenţă creștină semnificativă și conduce la o creștere 
pozitivă, la progres. 

Rugaţi-vă ca femeile din această diviziune să fie soţii, mame și fiice 
după voia lui Dumnezeu, îndeplinindu-și cu credincioșie rolul încredinţat 
în familiile lor.

Rugaţi-vă ca femeile de aici să aibă un stil de viaţă sănătos și să fie ast-
fel exemple pozitive în sfera lor de influenţă; să cultive relaţii caracterizate 
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de dragoste, având căsnicii și familii fericite, să trăiască vieţi pline de sens, 
cu hărnicie și echilibru.

Rugaţi-vă ca femeile să se implice activ în iniţiativa evanghelistică – Fi-
ecare membru să câștige cel puţin un suflet pentru Hristos.

Rugaţi-vă pentru unitatea femeilor în implicarea lor în misiunea bisericii. 

Rugaţi-vă pentru înlăturarea celor șase bariere care stau în calea mul-
tor femei în atingerea potenţialului maxim, astfel încât ele să-și îndepli-
nească rolul în misiunea bisericii. 

Diviziunea America de Nord
Teritoriu: Insulele Bermude, Canada, zona franceză Saint Pierre și 

Miquelon, Statele Unite ale Americii, teritoriile Guam și Insula Wake,  
Statele Federale ale Microneziei, Insulele Johnston, Marshall, Midway, 
Mariana de Nord și Palau.

Motive de mijlocire în rugăciune (prezentate de Melody Mason) 

Dumnezeu să pună scutul Său în jurul fiecărei femei din această divizi-
une pentru a proteja familiile, copiii și slujirea lor de atacurile lui Satana. 

Fiecare femeie să împărtășească lumii pline de teamă și moarte 
speranţa pe care o avem în Isus și în revenirea Sa în curând. 

Slujirea cu compasiune să caracterizeze lucrarea Departamentului Mi-
siunea Femeii în fiecare biserică și conferinţă, incluzând grija faţă de feme-
ile abuzate și copiii lor. 

Orientul Mijlociu și Africa de Nord
Teritoriu: Liban, Irak, Iordania, Iran, Turcia, N. Cipru, Maroc, Algeria, 

Tunisia, Libia, Egipt, Sudan, Arabia Saudită, Yemen, Oman, Emiratele Ara-
be Unite, Bahrain, Qatar și Kuweit.

Motive de rugăciune (prezentate de Jaimie Eckert și Kathie Lichtenwal-
ter)

Rugaţi-vă ca femeile de pe teritoriul Orientului Mijlociu să-și dedice 
viaţa pentru misiune în acea cultură care le este familiară. Conectarea spi-
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rituală în interiorul familiilor de acolo (musulmane și altele) se face de 
obicei prin intermediul femeilor și al copiilor. 

Rugaţi-vă ca femeile să perceapă chemarea pe care Dumnezeu le-o 
adresează personal și pentru fondurile necesare ca ele să fie susţinute 
pentru a se bucura de educaţie. 

Rugaţi-vă pentru criza refugiaţilor din acea zonă, care afectează nenu-
mărate femei; multe dintre ele sunt văduve și se luptă să întreţină fami-
lii numeroase. Rugaţi-vă ca această criză a refugiaţilor să conducă mulţi 
bărbaţi și femei să audă Evanghelia. 

Rugaţi-vă pentru femeile care sunt victime ale abuzului sexual, ca 
Dumnezeu să pună capăt acestuia și să formeze lideri care să lucreze pen-
tru prevenirea violenţei împotriva femeilor.
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POVESTIREA PENTRU COPII

CÂND DUMNEZEU  
A FOLOSIT ELEFANȚII PENTRU  
A RĂSPUNDE LA RUGĂCIUNE

[Dacă este posibil, ar fi bine să aveţi la îndemână un glob sau o hartă, 
pentru a le arăta copiilor unde este Zambia. Încercaţi să aduceţi niște elefanţi 
de pluș, pentru a-i folosi la momentul potrivit, pe parcursul povestirii.] 

Câţi dintre voi v-aţi rugat lui Dumnezeu pentru ceva și, în scurt timp, 
Dumnezeu a răspuns la rugăciune? Poate că aţi dorit să găsiţi o jucărie 
pierdută sau să ajutaţi pe mama sau pe tata să se simtă mai bine. Sau v-aţi 
rugat să aveţi rezultate bune la școală și să vă purtaţi frumos. Desigur! 
Mulţi dintre noi am văzut cum Dumnezeu a răspuns la rugăciune. 

Dar aţi știut că Dumnezeu folosește uneori chiar animalele ca să răs-
pundă la rugăciune?

Astăzi, vreau să vă spun o povestire despre modul în care Dumnezeu a 
folosit elefanţii ca să răspundă la rugăciunea cuiva. 

Cu ceva timp în urmă, într-un sătuc din nordul Zambiei, oamenii de 
acolo au decis că adventiștii de ziua a șaptea nu aveau ce căuta în satul lor. 

Misionarii adventiști au încercat să meargă în satul acesta pentru a le 
vorbi despre Isus, dar ei nu doreau să știe, așa că întotdeauna îi alungau. 
Așa se întâmpla an după an. 

În cele din urmă, s-a luat decizia să fie trimisă o familie de misionari 
care să locuiască în acel sat. Ei credeau foarte mult în puterea rugăciunii. 
Așa că, fără să știe ce se va întâmpla acolo, familia pe care o vom numi 
„Ieremia” s-a mutat în sat. 

Când au sosit acolo, niciunul dintre săteni nu le-a oferit vreun loc de 
găzduire. De aceea, au fost nevoiţi să petreacă noaptea afară, sub bolta 
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înstelată a cerului. Noapte după noapte, au dormit afară, pentru că sătenii 
nu doreau să aibă de-a face cu acești misionari adventiști. 

Există locuri unde nu ar fi o problemă să dormi sub cerul liber, dar aco-
lo, în Zambia de Nord, erau multe animale sălbatice și nu era deloc sigur 
să dormi afară. Oricum, familia Ieremia nu s-a descurajat. A continuat să 
se roage și iar să se roage!

În cele din urmă, sătenilor li s-a făcut milă de această familie și de copiii 
lor și s-au hotărât să le ofere un loc de găzduire. Dar le-au spus: „Faptul că 
v-am oferit un loc ca să staţi nu înseamnă că dorim să auzim despre Dum-
nezeu. Țineţi Biblia pentru voi!”

O, misionarii au fost atât de fericiţi! Cel puţin aveau o casă în care să 
locuiască. Dumnezeu le răspundea la rugăciune. 

Dar zilele treceau și locuitorii satului nu doreau să audă nimic despre 
Isus. Misionarii se întrebau ce era de făcut?

În cele din urmă, fratele Ieremia, care era un om al rugăciunii, s-a ho-
tărât să înceapă să le predice acelor săteni care aveau probleme mintale. 
A găsit unsprezece dintre ei și a început să le vorbească despre Isus și s-a 
rugat ca ei să fie vindecaţi. La început, sătenii l-au considerat nebun. De 
ce vorbea cu oamenii care aveau probleme mintale! Cu adevărat era și el 
nebun!

Dar, ce credeţi că s-a întâmplat? Nu a trecut mult până când Dumne-
zeu i-a ascultat rugăciunea. Acele unsprezece persoane au fost vindecate. 
Fratele Ieremia a început să studieze Biblia cu ei și să le vorbească despre 
Isus. După un timp, aceștia s-au hotărât să-L urmeze pe Isus. 

Acum, oamenii din sat aveau o mare problemă! Știţi de ce? Pentru că 
unul din acei oameni care au fost vindecaţi fusese șeful satului cu ani în 
urmă. Acum, după ce fusese vindecat și devenise creștin, el a decis să do-
neze o parte din pământul său fratelui Ieremia și familiei sale, ca să con-
struiască o biserică. 

O, nu! O, nu! Locuitorii satului nu doreau nicidecum să se întâmple 
aceasta. Ce puteau face? S-a făcut hărmălaie în tot satul. 

În timp ce ei se certau, fratele Ieremia se ruga. „Doamne, te rugăm, 
ajută-ne! Tu ne-ai adus aici. Tu i-ai vindecat pe acești oameni, inclusiv pe 
șeful acesta. Și Tu ne-ai dat terenul ca să construim o biserică. Te rugăm, 
rezolvă această problemă.”
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Nu mult după aceea, s-a întâmplat ceva ciudat. O femelă elefant și cu 
puiul ei s-au hotărât să-și facă pe acel teren, care fusese donat pentru 
biserică, noua lor casă. 

Dacă nu știaţi, aflaţi acum că o femelă elefant care are pui poate fi peri-
culoasă. Instinctul de mamă o face să-și protejeze puiul. De aceea, sătenii 
au știut că acum va fi imposibil ca fratele Ieremia să construiască o casă pe 
acel teren. Și se bucurau. 

„Vezi”, i-au spus ei șefului care fusese vindecat. „Până și elefanţii știu că 
oamenii aceștia sunt răi. Trebuie să-i alungi.”

A trecut o săptămână și, când a sosit ziua de vineri, sătenii șușoteau 
între ei: „Vom vedea acum unde se vor închina acești oameni nebuni, de-
oarece elefanţii sunt încă pe terenul lor.”

Sâmbătă dimineaţa – minunea minunilor – elefantul și puiul s-au ridi-
cat de bunăvoie și au ieșit de pe acel teren, privindu-i de la distanţă pe noii 
credincioși care au venit să se închine. Locuitorilor încăpăţânaţi ai satului 
nu le venea să creadă că e adevărat, dar de data aceasta, credincioșii erau 
fericiţi. 

Misionarii adventiști de ziua a șaptea și oamenii care fuseseră vindecaţi 
s-au închinat lui Dumnezeu întreaga zi și L-au lăudat pentru minunile Lui. 
Când soarele a apus, s-au întors la casele lor. Și ghiciţi ce s-a întâmplat. 
După ce au plecat, elefantul și puiul au venit înapoi pe terenul bisericii. Ni-
meni nu putea face nimic pe acea proprietate în timpul săptămânii, pentru 
că mama elefant și cu puiul ei o păzeau.

Dar când Sabatul a venit, ei s-au mutat din nou de pe teren, astfel încât 
credincioșii să-și desfășoare serviciul divin. 

Nu este aceasta o istorie uimitoare? 

Nu de mult, câţiva lideri ai conducerii bisericii din zona aceea au vizitat 
satul și au fost bucuroși să constate că acolo sunt acum 90 de membri ai 
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea care se închină lui Dumnezeu. Unul 
dintre bărbaţii care au fost vindecaţi este acum diaconul bisericii.

Vedeţi, uneori ne confruntăm cu probleme care par imposibil de rezol-
vat, dar noi avem un Dumnezeu care aude și ascultă rugăciunile. Și, uneori, 
El folosește chiar și elefanţii pentru a răspunde la rugăciune. 
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Să ne rugăm:

Doamne Isuse, Îţi mulţumim că nu contează ce fel de probleme avem. 
Tu ești mai mare decât orice problemă. Tu ești Dumnezeul care aude și 
răspunde la rugăciune. Ajută-ne să avem încredere în Tine. Învaţă-ne să ne 
bazăm pe Cuvântul Tău și să nu renunţăm până când nu primim răspuns la 
rugăciune, așa cum a făcut fratele Ieremia în acel sat din Zambia. Tu ești 
cu adevărat un Dumnezeu minunat! Te iubim! În numele lui Isus, amin.
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PREDICA 

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ CERI MAI MULT!
Patru principii divine  

pentru binecuvântări spirituale îmbelșugate

de Melody Mason

Verset-cheie: „Cheamă-mă și-ţi voi răspunde și îţi voi vesti lucruri mari, 
lucruri ascunse, pe care nu le cunoști.” (Ieremia 33:3)

Bună dimineața și Sabat fericit! Aștept cu bucurie să văd ce a pregătit 
Dumnezeu pentru noi astăzi, când avem un timp special pentru a ne con-
centra asupra rugăciunii, ca familie a bisericii. 

Ne-am rugat la început, dar pentru că vorbim de importanţa rugăciunii, 
vă invit să ne mai rugăm încă o dată:

Tatăl nostru din ceruri, în această dimineaţă, în timp ce vorbim despre 
rugăciune și cele patru principii pentru binecuvântări spirituale abunden-
te, cerem o măsură bogată a Duhului Sfânt. Avem nevoie să ne deschizi 
urechile și inimile, să dai la o parte orice ne-ar putea distrage. Schimbă-ne 
astăzi, Doamne, din interior spre exterior! Pune în sufletul nostru dorul 
după Tine! Ajută-ne să nu plecăm din locul acesta așa cum am venit. In-
spiră-ne ca să îndrăznim să cerem mai mult și, ca urmare, să experimen-
tăm bogăţia binecuvântărilor spirituale pe care ai pregătit-o pentru noi. 
Îţi mulţumim pentru că asculţi rugăciunea noastră. În numele preţios al 
Domnului Isus. Amin. 

ISTORIA UNUI BOTEZ
Un om l-a întrebat odată pe pastorul lui cum ar putea experimenta o 

adevărată redeșteptare în viaţa sa, prin Duhul Sfânt. Pastorul i-a spus că ar 
trebui să-l boteze ca să-i poată explica. I s-a părut cam ciudată ideea, dar 
omul a fost de acord până la urmă, așa că s-au îndreptat spre râu. 
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După ce au intrat în apă, pastorul i-a acoperit cu gentileţe nasul și l-a 
înclinat pe spate, până când apa l-a acoperit. Dar, în loc să-l scoată apoi 
imediat afară, pastorul a continuat să-l ţină sub apă. Neștiind ce se întâm-
plă, omul a început să se zbată puţin, dar pastorul îl ţinea ferm. 

După câteva momente, omul a intrat în panică și, crezând că pastorul 
vrea să-l înece, a încercat să se smulgă cu violenţă din mâinile lui, să se 
elibereze. Atunci pastorul l-a adus la suprafaţă. 

Tremurând și trăgându-și cu greu respiraţia, omul a strigat mânios: „Ce 
ai încercat să faci? Ai vrut să mă îneci?” Pastorul a răspuns calm: „Când vei 
fi la fel de disperat să experimentezi redeșteptarea, așa cum ai fost acum 
pentru următoarea gură de aer, atunci Domnul va produce redeșteptarea.”

Aș vrea să vă întreb pe toţi astăzi: Cât de disperaţi sunteţi după bine-
cuvântări spirituale mai profunde? Cât de disperaţi sunteţi să vedeţi că 
Dumnezeu răspunde la rugăciune?

Vedeţi, suntem foarte zeloși când e vorba să căutăm succesul și onoa-
rea lumească. Atleţii sunt aplaudaţi pentru rezistenţa lor, oamenii cu 
influenţă sunt apreciaţi pentru perseverenţa și dedicarea lor. Dar ce pu-
tem spune despre perseverenţa noastră pentru Perla marelui premiu? Cât 
de mult insistăm pentru revărsarea Duhului Sfânt? Cum este zelul nostru 
pentru rugăciune?

Ellen White scria:
„Mulţi presupuși creștini nu sunt conștienţi de puterea spirituală pe 

care ar putea s-o obţină dacă ar fi la fel de ambiţioși, zeloși și perseverenţi 
pentru cunoașterea lucrurilor divine, precum sunt atunci când vor să 
obţină lucrurile pieritoare ale acestei lumi. Mulţi se mulţumesc să fie pi-
tici spirituali... Totuși mulţi vor fi pierduţi în timp ce speră și doresc să fie 
creștini. Ei nu depun eforturi serioase și, de aceea, vor fi cântăriţi și găsiţi 
prea ușori.” (Sfaturi pentru biserică, pp. 185–186)

Nu știu ce gândiţi voi, dar eu nu vreau să fiu pitic spiritual. Vreau să fiu 
tot ceea ce a intenţionat Dumnezeu atunci când m-a creat. Pentru ca toţi 
să ajungem la un astfel de stadiu, avem nevoie de o umblare cu Dumnezeu 
mult mai profundă decât ne-am imaginat vreodată că ar fi posibil. Avem 
nevoie de o viaţă de rugăciune și o credinţă autentică în Cuvântul lui Dum-
nezeu. Adevărul este că ne-am obișnuit să fim pitici spirituali, deși Dum-
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nezeu ne cheamă pe noi, Israelul modern, să devenim giganţi spirituali, 
să stăm la spărtură, mijlocind pentru lumea pierdută care ne înconjoară. 

De ce să fii un pitic spiritual când ai putea fi un gigant spiritual?

Din păcate, Satana cunoaște mai bine decât majoritatea creștinilor care 
sunt posibilităţile spirituale nelimitate ce ne stau la dispoziţie dacă privim 
la Dumnezeu, prin credinţă. Prin urmare, Satana va face tot posibilul  să ne 
ţină departe de Cuvânt și de rugăciunea autentică, plină de credinţă. Ni se 
spune că, la auzul rugăciunii fierbinţi, „toată oastea lui Satana tremură”1. 
Tremură deoarece știe că va suferi pierderi. 

Principii (chei) spirituale

Aș vrea să vorbim astăzi despre anumite chei spirituale pentru a expe-
rimenta binecuvântări spirituale abundente. Sunt lucruri pe care le poţi 
face, care îl vor determina pe Satana să tremure! Ești gata?

Principiul numărul 1: 

Fă din timpul petrecut zilnic cu Dumnezeu o PRIORITATE!

Daţi-mi voie să vă pun o întrebare: Câţi dintre voi v-aţi făcut timp să 
mâncaţi cel puţin o dată pe zi în ultimele 30 de zile? (Văd că majoritatea 
aţi ridicat mâna.)

DAR CE PUTEM SPUNE DESPRE HRANA SPIRITUALĂ?

Știm toţi cât de importantă este hrana zilnică, din punct de vedere fizic, 
pentru a avea putere de lucru. Dar cu cât mai important este să primim 
hrană spirituală în fiecare zi! Ne confruntăm cu ispite și încercări la fiecare 
pas și atât de frecvent suntem învinși de inamic. Apoi ne descurajăm și ne 
întrebăm de ce continuăm să cădem în ispită... Cauza este cu siguranţă 
faptul că nu ne-am hrănit spiritual așa cum ar trebui. Am permis preocu-
părilor ce ne aglomerează viaţa zilnică să ne fure timpul de comuniune cu 
Dumnezeu. 

Știaţi că problema noastră cea mai mare nu o reprezintă lucrurile rele? 
Lucrurile bune iau locul celor foarte bune – LOCUL LUI ISUS!
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Ellen White scria: „Lucruri mărunte ocupă atenţia, iar puterea dumne-
zeiască necesară pentru creșterea și prosperitatea bisericii, care ar aduce 
după sine toate celelalte binecuvântări, lipsește, deși este oferită în plină-
tatea ei nemărginită.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 17)

Cum putem schimba această situaţie?

ORDONAREA PRIORITĂȚILOR!

Să facem din devoţionalul de dimineaţă – timpul personal petrecut 
cu Dumnezeu – prioritatea fiecărei zile. Să nu ne lăsăm distrași de nimic 
altceva (telefoane, e-mailuri, TV, serviciu, diverse programări și orice alte 
lucruri pământești). Acestea nu trebuie să înlocuiască timpul important 
petrecut cu Dumnezeu. 

ISTORIA LUI JOHN WESLEY 

Se povestește despre John Wesley, marele predicator al anilor 1800, 
că a fost invitat să petreacă o seară cu Lord Byron, cel mai puternic om al 
Angliei. Era o mare onoare pentru el, în timp ce alţi oameni așteptau luni 
de zile pentru a obţine o audienţă la acest om. Oricum, înainte de a se face 
târziu, John Wesley s-a ridicat și s-a scuzat, spunând că trebuie să plece. 
Lord Byron a întrebat aproape ofensat: „De ce pleci atât de repede? Nu-ţi 
dai seama că eu sunt un om foarte important și mulţi oameni tânjesc să 
petreacă timp la masa mea?” 

John Wesley a răspuns în mod simplu: „Nu vreau să vă ofensez, dom-
nule. Mă simt foarte onorat să petrecem acest timp împreună, dar acum 
este programată o întâlnire cu Regele universului și nu îndrăznesc să întâr-
zii sau să fiu prea obosit.”

Gândește-te cum poţi ordona corect priorităţile în viaţa de zi cu zi. Poa-
te spui: „Da, dar nu crezi că ar fi putut face o excepţie atunci? Wesley era 
în casa unui demnitar important. Dumnezeu ar fi înţeles în mod sigur. Și ar 
fi putut petrece timp cu El mai târziu.” 

Da..., desigur, Dumnezeu înţelege. Dar El știe cât suntem de slabi și că 
avem o nevoie disperată de o continuă relaţie cu El – o relaţie mai puterni-
că decât orice legătură pământească și mai importantă decât orice onoare 
pământească. El este Regele regilor și Domnul domnilor. Rugăciunea este 
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intrarea în „audienţa divină”, mai presus de oricare alta. Atunci când lip-
sim, ne așezăm de bunăvoie pe terenul inamicului. 

Inspiraţia ne spune: „Întunericul celui rău îi învăluie pe cei care negli-
jează rugăciunea: șoaptele ispititoare ale vrăjmașului îi amăgesc la păcat. 
Și toate acestea pentru că ei nu folosesc privilegiile rugăciunii pe care 
Dumnezeu li le-a dat în această rânduială divină.” (Calea către Hristos,  
p. 79)

Da, atunci când petrecem timp cu Dumnezeu în fiecare zi, Satana tre-
mură, pentru că știe că acest timp ne va face să rezistăm ispitelor sale. 

Să ne aducem aminte de experienţa lui Daniel. El a fost dispus mai 
degrabă să ajungă în groapa leilor decât să lipsească de la întâlnirea cu 
Dumnezeu. Suntem noi gata să îndurăm chiar și o astfel de încercare decât 
să ne lipsim de timpul devoţional petrecut cu Dumnezeu în fiecare zi?

Principiul numărul 2:

ÎNLĂTURĂ Formalism/Pretenții/Compromisuri!

POVESTEA UNUI EXPLORATOR
Pe la mijlocul secolului al IXX-lea, un partid al exploratorilor din Africa 

Centrală și-a propus să trimită oameni care să alcătuiască hărţi ale teri-
toriului lor. Ei își îndeplineau misiunea în fiecare zi, apoi se întorceau în 
tabără, adunau lemne pentru foc, își pregăteau masa și, după ce mâncau, 
se duceau la culcare. 

După ce și-au format această rutină timp de câteva zile, într-o seară, 
când s-au întors, au descoperit grămezi de lemne, ca niște mici ruguri, în 
jurul taberei lor. 

S-au uitat cu mirare unii la alţii și s-au întrebat de unde proveneau? 
Ziua următoare, când s-au întors de la lucru, au găsit și mai multe 

grămezi pe teritoriul taberei lor. Când și-au ridicat privirea, au observat 
maimuţele în copaci ciorovăindu-se de zor. Atunci și-au dat seama ce s-a 
întâmplat. 

Maimuţele au văzut cum oamenii își așezau lemnele pentru foc în fie-
care seară și, intrigate de acest proces, și-au propus să facă la fel. Au făcut 
o treabă foarte bună, dar aveau o mare problemă. Așezaseră lemnele în 
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ordine perfectă, ca și oamenii, dar oricât de mult au lucrat, oricâte grămezi 
de lemne au strâns, nu au putut aprinde focul. 

SUNTEM ȘI NOI CA MAIMUȚELE?
Ne vine să zâmbim, dar de câte ori nu ne-am asemănat cu ele, des-

curcându-ne foarte bine la alcătuirea grămezilor de lemne? Da, de prea 
multe ori ne preocupăm de aspectele formale, dar suntem lipsiţi de focul 
Duhului Sfânt...

NICIUNUL DIN DOUĂZECI
Ellen White se adresa bisericii spre finalul anilor 1800: „Aceasta este 

o declaraţie solemnă, pe care o fac pentru biserică, și anume că niciunul 
din douăzeci de membri, ale căror nume sunt scrise în registrul bisericii, 
nu este pregătit pentru a-și încheia istoria lui pe pământ și va fi tot așa de 
lipsit de Dumnezeu și de speranţă în lume ca păcătosul de rând.” (Sfaturi 
pentru o slujire creștină eficientă, p. 41) 

Dacă aceasta era situaţia bisericii în anii 1800, cum stau lucrurile as-
tăzi? 

Știţi care va fi cea mai populară religie de la sfârșitul timpului? Religia 
formală. 

Da, această situaţie tristă nu se îmbunătăţește. Cea mai populară re-
ligie contemporană este cea formală. Foarte mulţi creștini se mulţumesc 
cu o „formă de evlavie”, dar sunt lipsiţi de puterea adevăratei asemănări 
cu Dumnezeu (2 Timotei 3:5). Ca urmare, profesia lor a devenit doar o 
pretenţie; pretind că sunt ceea ce nu sunt. 

Carl Bates, un fost președinte al Conveţiei Baptiste de Sud, a făcut o 
declaraţie sobră care ar trebui să ne pună pe gânduri. El a spus: „Dacă 
Dumnezeu ar retrage Duhul Sfânt din mijlocul nostru astăzi, 95% din ceea 
ce facem în bisericile noastre ar continua și nu am observa diferenţa. Dar 
dacă Dumnezeu ar fi retras Duhul Sfânt de la biserica primară, aproximativ 
95% din ceea ce făceau ei ar fi încetat imediat.”

Aceasta ar trebui să ne conducă la o profundă cercetare a inimii și la 
rugăciune. 
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CE VEDE DUMNEZEU?

Desigur, ceea ce contează cu adevărat este cum ne vede Dumnezeu, 
nu oamenii. Dumnezeu ne cercetează inimile. Ce ne trece prin minte? 
Ce fel de preocupări îndrăgim atunci când nu ne vede nimeni? Care este 
motivaţia pentru gândurile și acţiunile noastre? Îl căutăm cu adevărat sau 
încercăm doar să ne păstrăm o reputaţie respectabilă?

Ellen White scrie din nou: 
„Nu trebuie să fie prefăcătorie în viaţa celor care au de dus o solie atât 

de sfântă și de solemnă cum avem noi. Lumea îi privește pe adventiștii de 
ziua a șaptea, deoarece cunoaște ceva despre mărturisirea lor de credinţă, 
despre înaltele lor idealuri și, când îi vede pe cei care nu trăiesc potrivit 
cu mărturisirea lor, arată spre ei cu dispreţ.” (Mărturii pentru comunitate, 
vol. 9, p. 21)

Dacă vrem să ne bucurăm de binecuvântări abundente în viaţa noas-
tră, e nevoie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne schimbe inima, să ne elibere-
ze de formalism, de pretenţii false, de compromisul spiritual. 

Poate că te întrebi: „Ce este compromisul?” Este ca o spărtură în zid, 
care îi permite inamicului să se strecoare în viaţa noastră. Satana încearcă 
să pătrundă pe multe căi: prin gândirea și vorbirea negativă, prin obice-
iurile lumești, prin adicţii, sau dependenţe, și păcate care ne separă de 
Dumnezeu. Dar cum îl putem face pe Satana să tremure? 

Inspiraţia ne spune: „De nimic nu se teme Satana mai mult decât că oa-
menii lui Dumnezeu vor elibera calea prin îndepărtarea oricărui obstacol, 
astfel încât Domnul să poată revărsa Spiritul Său asupra bisericii lâncezite.” 
(Solii alese, cartea 1, p. 124)

Deși nu avem timp acum să explorăm mai profund acest subiect, te 
încurajez să-ţi iei timp și să-L rogi pe Dumnezeu să-ţi descopere dacă mai 
sunt în viaţa ta „compromisuri spirituale” care te împiedică să primești 
binecuvântările. CERCETEAZĂ-TE! Roagă-L să-ţi arate în ce privinţă mai ai 
doar pretenţii de evlavie, în loc să-ţi predai inima pe deplin și să fii trans-
formată. Roagă-L să te conștientizeze ce anume te mai reţine de la o um-
blare mai profundă cu El! Dumnezeu abia așteaptă să ne elibereze din ro-
bia păcatului, dar o va face numai dacă Îi vom cere aceasta. 
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Principiul numărul 3:

Cere! Continuă să ceri!
În Matei 15:22-28, găsim istoria femeii canaanite care a venit la Isus și 

L-a implorat să-i vindece fiica. Isus nu i-a răspuns la primele apeluri. Chiar 
ni se spune că „El nu i-a răspuns niciun cuvânt”. 

Dacă ar fi spus măcar ceva care să-i aline durerea sau să arate că Îi pasă 
de ea, ar fi fost de folos, dar El nu a spus nimic. Ca și când tăcerea nu ar fi 
fost de ajuns de dureroasă, ucenicii I se adresează lui Isus de faţă cu feme-
ia: „Dă-i drumul, căci strigă după noi!”

În cele din urmă, Isus vorbește, dar în locul cuvintelor de mângâiere, El 
spune simplu: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” 
Implicit, El nu era trimis s-o ajute pe ea. Ca răspuns, ea cade la picioarele 
Lui, în semn de închinare smerită, și spune: „Doamne, ajută-mi!”

Isus vorbește din nou. „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci 
la căţei.” Auu! Ai auzit ce a spus Isus? Nu doar că El i-a ignorat cererile, 
ucenicii Săi au încercat s-o alunge, iar apoi Isus i-a amintit că a venit pentru 
Israel, nu pentru ea... Acum o compară cu căţeii! Ce insultă!

Dacă ar mai fi fost prezenţi acolo și alţii, probabil că s-ar fi gândit: „Ce 
se întâmplă cu femeia aceasta? Nu poate să înţeleagă că Isus nu o va aju-
ta? Nu face parte dintre iudei. Cine se crede ea de stăruie atât de mult ca 
El să-i vindece fiica?” Dar femeia nu se gândea la statutul ei, la câte califi-
cative îi lipseau ca să beneficieze de o minune. Nu s-a descurajat nici când 
a fost comparată cu căţeii. Ea știa cine este El! Era Salvatorul. Știa că era 
singurul care o putea ajuta, și credinţa ei nu s-a clătinat. Așa că a răspuns 
cu ochii înlăcrimaţi și cu buze tremurânde: „Da, Doamne..., dar și căţeii 
mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” Am nevoie doar 
de o firimitură, Doamne! 

De data aceasta, Isus Se întoarce spre ea cu o privire duioasă. Nu pen-
tru că nu i-a păsat de ea de la bun început, nu pentru că nu a iubit-o, nu 
pentru că n-ar fi vrut să vindece, ci pentru că a vrut să folosească această 
credinţă răbdătoare și perseverentă ca o mărturie pentru miile de oameni 
care aveau nevoie să-i urmeze exemplul de-a lungul veacurilor. 

În cele din urmă, El spune cuvintele pe care ea tânjea să le audă: „O fe-
meie, mare este credinţa ta. Facă-ţi-se cum voiești.” Și fiica ei s-a tămăduit 
chiar în ceasul acela. 
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Ar trebui să trecem și noi acest test al credinţei? Rezistăm noi astăzi, 
când Dumnezeu pare să ignore cererile noastre, când pare să răspundă 
nevoilor altora, iar pe noi ne lasă deoparte și nu ne ajută? Rămânem noi 
credincioase și continuăm să ne închinăm Lui, stăruind până când va îm-
plini nevoia noastră cea mare? 

Biblia ne spune: „Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care 
strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește faţă de ei? Vă spun că le va 
face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă 
pe pământ?” (Luca 18:7,8)

Da, atunci când nu vedem răspunsurile și binecuvântările pe care le 
dorim, trebuie să continuăm să cerem. Nu putem renunţa!

Principiul numărul 4: 

Încrede-te în făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu,  
nu în simțămintele tale!

Așa cum citim adeseori în Scriptură, credinţa nu este opţională în um-
blarea creștină. Nicidecum, dacă ne dorim să ajungem în ceruri (vezi Evrei 
11:6; Apocalipsa 21:8). Dacă suntem cumva persoane care ne confruntăm 
adeseori cu îndoiala, cum putem crește în credinţă?

Cel mai eficient mod de întărire a credinţei este prin Cuvânt, căci este 
scris: „Credinţa vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Hris-
tos” (Romani 10:17).

În orice caz, fiind creștini, avem de dus o luptă zilnică între făgăduinţe 
și simţăminte. Rezultatul acestei bătălii importante dovedește ce fel de 
credinţă avem. Să explicăm mai pe larg. 

Făgăduinţele sunt în Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea, deși sunt bazate 
pe realităţi nevăzute, nu se clatină, pentru că reflectă caracterul neschim-
bător al lui Dumnezeu. El nu poate să mintă (Tit 1:2), nu Se schimbă (Iacov 
1:17). El este același ieri și azi și-n veci (Evrei 13:8) și este mai doritor să 
ne ofere daruri bune decât suntem noi să le oferim copiilor noștri (Luca 
11:13). Când ne bazăm credinţa pe făgăduinţele din Cuvântul lui Dumne-
zeu, avem o temelie sigură în orice furtună. 

Pe de altă parte, simţămintele sunt în permanentă schimbare, bazate 
pe experienţa personală, pe emoţii fluctuante, teamă, letargie spirituală 
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și rugăciuni care nu au primit răspuns. În loc să apeleze la Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a lua decizii, cei care se bazează pe simţăminte cau-
tă sfat la ei înșiși, la înţelepciunea omenească, la prietenii sceptici și pri-
vesc la experienţele creștine neproductive. Astfel, o credinţă bazată pe 
simţăminte care vin și trec este ca o casă construită pe nisip. Orice furtună 
o poate doborî. 

Credinţa de care avem nevoie astăzi este cea care se bazează doar pe 
Cuvântul lui Dumnezeu!

De aceea avem nevoie să petrecem un timp consistent studiind Cuvân-
tul, ca să ne formăm obiceiul de a vorbi cu credinţă. Dacă o exprimăm mai 
des, credinţa noastră va crește. 

Ellen White subliniază adeseori acest concept: „Să vorbim și să lucrăm 
cu o credinţă de neînvins. Domnul este bogat în mijloace, lumea este a 
Lui. Să privim cu credinţă spre cer.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 117)

MINUNEA DIN VIETNAM
Daţi-mi voie să vă povestesc o experienţă uimitoare care s-a întâmplat 

în Vietnam. 
După ce au experimentat bucuria prezenţei lui Dumnezeu în vieţile lor, 

pastorul Hanh și membrii bisericii din casa lui s-au hotărât să postească și 
să se roage în mod specific pentru anumite sate din Vietnam, unde oame-
nii nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Pentru început, au luat în atenţie un sat 
situat la 240 km distanţă, unde nu era niciun creștin.

Acesta era satul în care locuise unul din cuplurile ce făcea parte acum 
din membrii bisericii (îi vom numi aici familia Win). Ei aveau acolo rude 
neconvertite pe care doreau să le conducă la Dumnezeu. Așa că au început 
toţi să se roage pentru ei. 

Nu după mult timp, o mătușă a familiei Win (pe nume Ina), care su-
ferea de cancer de stomac, a venit în orașul lor pentru a primi îngrijiri 
medicale. Nepotul a invitat-o pe Ina să participe împreună cu ei în Sabat, 
la închinarea din casa pastorului Hanh. Ea a venit și acolo a avut ocazia să 
afle despre Isus Hristos; i s-a oferit prima ei Biblie. L-a primit pe Isus în ini-
ma ei ca Mântuitor personal și toţi s-au bucurat, mai ales familia Win. Însă 
cancerul ajunsese la un stadiu avansat în corpul Inei, așa că doctorii nu au 
putut s-o ajute. Singura ei speranţă era în marele Medic. Membrii bisericii 
au început să se roage stăruitor ca Dumnezeu să facă o minune. 
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Din cauza bolii, apetitul ei era foarte redus, dar foamea ei nestăvili-
tă după Cuvântul lui Dumnezeu a susţinut-o. După ce a petrecut două 
săptămâni în oraș, s-a întors în sat la familia ei. Starea de sănătate i s-a 
înrăutăţit. După o lună, cumnata Inei l-a sunat pe pastorul Hanh să-i trans-
mită vestea tristă că Ina era pe moarte. 

Pastorul i-a vorbit cumnatei la telefon cu toată stăruinţa, spunând: „O 
iubești pe Ina? Dacă da, te rog ascultă-mă! Noi ne rugăm de ceva timp ca 
Dumnezeu să o vindece pe Ina. El este singurul care mai poate face ceva. 
Te rog, ia cartea pe care Ina o are, numită Biblia, și deschide-o la Psalmul 
30. Îngenunchează lângă Ina și citește acest psalm, punând numele ei în 
fiecare verset.”

S-a așternut liniștea la celălalt capăt al liniei telefonice. „Dumnezeu 
este capabil să o vindece, să-i restabilească sănătatea”, a insistat pastorul. 
Când a pus receptorul jos, pastorul Hanh nu era sigur dacă acea cumnată 
necredincioasă va face așa cum a rugat-o, dar grupul a continuat să se în-
tâlnească și să se roage stăruitor. Ei credeau că Dumnezeu putea face acea 
minune, păstrând viaţa Inei, ca ea să fie o mărturie pentru întregul sat de 
necredincioși. 

Câteva zile mai târziu, pastorul Hanh a mers împreună cu familia Win 
să viziteze satul. Nu erau siguri ce vor găsi acolo, dar, spre uimirea lor, au 
fost întâmpinaţi cu strigăte de bucurie de către Ina, de cumnata ei și alţi 
săteni necreștini, care acum Îl lăudau pe Dumnezeu. 

Cumnata Inei a început să povestească: „La scurt timp după ce am vor-
bit la telefon cu pastorul Hanh, Ina a încetat să mai respire. Am spălat-o și, 
pe când mă pregăteam să o îmbrac în vederea înmormântării, mi-am adus 
aminte de cuvintele pastorului.” 

Întorcându-se spre el, a continuat entuziasmată: „Nu mai aveam nicio 
altă speranţă, așa că am făcut ce mi-ai spus: m-am rugat și am pus numele 
Inei în fiecare verset al Psalmului 30 din Biblie. Deodată, Ina a început să 
se miște de sub pătura cu care era înfășurată. Am fost șocată și înfricoșată 
când am văzut cum s-a zbătut până când s-a eliberat din pătură. Apoi s-a 
ridicat în șezut. Era uimitor! Nu-mi venea să cred, pentru că nu mai șezuse 
de două săptămâni. Apoi mi-a cerut ceva de mâncare. I-am dat repede 
și a fost în stare s-o asimileze, fără s-o mai dea afară. Este o adevărată 
minune!”
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Da, Ina fusese readusă la viaţă, dar și vindecată complet. Aceasta a 
reprezentat o ușă deschisă pentru ca pastorul Hanh, împreună cu familia 
Win și cu ceilalţi membri ai bisericii să lucreze pentru oamenii din satul 
acela pentru care se rugau. Au împărtășit cu ei vestea bună despre Autorul 
vieţii, care este plin de dragoste și al cărui Cuvânt de pe paginile Bibliei 
este plin de putere. Ca urmare, mai mult de cincizeci de persoane L-au 
acceptat pe Hristos, și vestea despre minunea dragostei lui Dumnezeu se 
răspândește și în satele vecine. 

S-ar fi întâmplat o astfel de minune dacă micul grup de credincioși 
din oraș nu ar fi avut credinţă, nu ar fi vorbit despre credinţă și nu s-ar fi 
unit în rugăciune stăruitoare pentru acel sat? Ar mai fi avut loc minunea 
dacă ei ar fi acceptat anticiparea inevitabilă a morţii sau s-ar fi bazat pe 
simţămintele lor și ar fi privit-o ca pe o situaţie fără speranţă?

Desigur, nu întotdeauna va fi voia lui Dumnezeu să învie pe cineva din 
morţi, dar ce s-ar întâmpla dacă am urma exemplul fraţilor și surorilor 
noastre din Vietnam, stăruind în rugăciune sinceră, CU CREDINȚĂ, pentru 
semenii din cercul nostru de influenţă? Ce s-ar întâmpla în vieţile noastre 
dacă am avea cu adevărat credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, și nu ne-am 
baza pe simţămintele noastre? 

Stă scris: „Nu există niciun pericol ca Dumnezeu să nu ia în considerare 
rugăciunile copiilor Săi. Există însă pericolul ca, în ispite și încercări, ei să 
se descurajeze și să nu mai stăruie în rugăciune.” (Parabolele Domnului 
Hristos, p. 175)

GÂNDEȘTE-TE LA URMĂTOARELE:
„Credinţa se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu, cu sau fără simţăminte; 

încrederea în lucrurile nădăjduite, fără a avea dovezi vizibile. Dacă-i pu-
tem crede pe semenii noștri, oare nu putem avea încredere în Cuvântul 
lui Dumnezeu? Când cerem de la El înţelepciune și har, nu trebuie să pri-
vim la noi înșine, pentru a vedea dacă am primit un sentiment special, ca 
asigurare că El Și-a împlinit cuvântul. Simţămintele nu sunt un criteriu de 
referinţă. Au rezultat mari erori atunci când creștinii s-au lăsat conduși de 
sentimente. De unde știu că Isus mi-a ascultat rugăciunea? Am făgăduinţa 
Lui. El a spus că aude atunci când un nenorocit strigă către El, iar eu aleg 
să cred cuvântul Său. El nu a spus niciodată: „Căutaţi-Mă în zadar”... Dacă 
umblăm în lumină, putem veni la tronul harului cu o îndrăzneală sfântă. 
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Putem prezenta făgăduinţele lui Dumnezeu cu o credinţă vie, stăruind cu 
cererile noastre. Deși suntem slabi, păcătoși și nevrednici, „Duhul Sfânt ne 
ajută în slăbiciunile noastre”. Dacă am prezentat o dată cererea noastră, 
nu trebuie să o abandonăm, ci să spunem, așa cum a făcut Iacov când s-a 
luptat cu îngerul: „Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.” Așa 
să stăruim și noi.” Bible Echo, September 24, 1894, par. 4.

„Vrăjmașul vă reţine pe mulţi dintre voi de la rugăciune, spunându-vă 
că nu simţiţi așa cum vă rugaţi și că ar fi mai bine să așteptaţi până când vă 
veţi da seama că aveţi un spirit de mijlocire mai mare, ca nu cumva rugă-
ciunile voastre să fie o batjocură. Totuși voi trebuie să-i spuneţi lui Satana: 
„Este scris” că oamenii „trebuie să se roage neîncetat și să nu se lase”. 
Ar trebui să ne rugăm până când vom simţi povara nevoilor noastre apă-
sând asupra sufletului, iar dacă vom persevera, o vom simţi.” (Rugăciunea,  
p. 268)

Să ne aducem aminte că nu întotdeauna vom simţi că trebuie să ne ru-
găm..., dar atunci când nu simţim, avem cea mai mare nevoie de a ne ruga! 
Să cultivăm credinţa, dându-ne seama că slujim unui Dumnezeu MARE!

ÎMPĂRATUL ALEXANDRU

În încheiere, daţi-mi voie să vă mai povestesc o istorie scurtă. 
Alexandru cel Mare a fost un împărat cucernic și, cu toate că a trăit 

cu mult timp înainte de întruparea lui Hristos (în jurul anilor 300 î.Hr.), 
reputaţia lui a ajuns să fie cunoscută și de noi. Așa cum ne spune istoria, 
el a cucerit toate cele zece imperii existente în vremea aceea. De fapt, se 
spune că atunci când a ajuns în Asia și și-a dat seama că nu mai există alte 
ţări pe care să le cucerească, a plâns. 

Pe lângă cuceririle sale măreţe, el era și un conducător caracterizat de 
compasiune. În fiecare an, el punea deoparte o zi pe care o numea „ziua 
compasiunii”.

Istoria continuă spunându-ne că în acea zi specială a anului, el alegea 
la întâmplare anumite persoane din împărăţia sa, cărora le permitea să 
vină și să-i adreseze cereri speciale. Puteau cere orice aveau nevoie sau 
doreau și el le împlinea dorinţa. Cei mai mulţi oameni au cerut mâncare, 
haine, bani pentru medicamente etc. Dar într-un an, a fost un bărbat care 
a îndrăznit să ceară mai mult. 
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Vorbind prin intermediul purtătorului de cuvânt al împăratului, acest 
om și-a prezentat cererea: 

 „Ai putea să-i spui împăratului că vreau un palat mare? Și mai vreau...” 
Dar înainte să termine vorba, purtătorul de cuvânt l-a întrerupt cu un glas 
iritat: „Ce impertinenţă! Nu vezi că toţi acești oameni cer mâncare și me-
dicamente? Cum îndrăznești să te gândești că ai putea cere împăratului 
un palat?”

Dar omul a continuat cu sinceritate: „Vreau un palat care să aibă o 
sală mare de petreceri, unde să-i pot invita pe toţi prietenii mei, care sunt 
mulţi. Vreau ca palatul să fie mobilat și să fie pregătit un meniu special.” 
Dar purtătorul de cuvânt l-a oprit din nou, în timp ce devenea tot mai 
furios. 

„Nu voi cere acestea împăratului! Este cel mai exagerat lucru pe care 
l-am auzit vreodată!”

În acel moment, împăratul a observat scena. „Ce dorește acest om?” 
l-a întrebat el pe purtătorul său de cuvânt. 

Fără tragere de inimă, acesta s-a îndreptat către împărat, vorbind cu 
un glas șoptit pe care doar împăratul să-l poată auzi. „Împărate, nu în-
drăznesc să-ţi spun. Nu-mi vine să cred cât de mult exagerează acest om 
și știu că te vei mânia. El cere un palat. Și nu doar că-și permite obrăznicia 
să ceară un palat, ci vrea o sală mare de petreceri în interiorul palatului, 
pentru că are mulţi prieteni. Și vrea ca totul să fie mobilat și, pe deasupra, 
un meniu special. Îmi pare rău. Știu că e o cerere mult prea îndrăzneaţă; 
am încercat să-l fac să ceară ceva mai rezonabil, dar el a insistat.”

Împăratul Alexandru a stat puţin pe gânduri. Apoi, cu un zâmbet larg, 
s-a întors către cel care făcuse petiţia și i-a răspuns cu entuziasm: „Cererea 
îţi va fi împlinită!”

Purtătorul de cuvânt a rămas înmărmurit. „Cum poţi să accepţi o astfel 
de cerere obraznică?” a întrebat el șocat.

Împăratul i-a răspuns zâmbind: „Vezi, toţi ceilalţi oameni au cerut ali-
mente, medicamente și alte lucruri obișnuite. Ei consideră că pot să le ofer 
doar pe acestea. De fapt, ei nu au nevoie de un împărat ca să le ofere aces-
te lucruri. Oricine altcineva care are un surplus de resurse poate să-i ajute. 
Dar acest om... ACEST OM... El este primul om care m-a făcut să mă simt 
ca un rege ce sunt, pentru că doar eu aș putea îndeplini această cerere!”



26

DUMNEZEU, REGELE UNIVERSULUI 
Te-ai oprit vreodată să te întrebi cum Se simte Dumnezeu, Regele uni-

versului, când venim la El și cerem doar câteva bucăţele de pâine, câteva 
resurse financiare ca să ne plătim facturile, ajutor pentru a găsi cheile sau 
portofelul pierdut, câteva haine pe care să le punem pe spate și ne oprim 
aici, fără a îndrăzni să cerem mai mult? 

Desigur, Lui îi pasă și de lucrurile mici. Se îngrijește și de fiecare detaliu 
care afectează viaţa și slujirea noastră. El știe și când cade la pământ o vra-
bie. Atunci când îngenunchem zilnic, uităm noi oare ce Dumnezeu slujim?

Biblia ne spune: „A Celui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să 
facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20).

Dacă Dumnezeu este în stare să facă nespus mai mult decât cerem sau 
gândim noi, de ce ne rezumăm atât de frecvent la binecuvântări spirituale 
superficiale? 

PUSTIETATE SPIRITUALĂ
De ce ne mulţumim să ne trăim viaţa într-o pustietate spirituală, când 

El are și dorește să ne ofere atât de mult? De ce ne limităm la ceea ce ve-
dem noi, când Dumnezeu vrea să cerem ceea ce vede El? 

În cartea Faptele apostolilor, Ellen White scrie: „Ei cer atât de puţin, 
când ar putea să ceară mult, căci făgăduinţele lui Dumnezeu nu sunt limi-
tate.” 

ÎNDRĂZNEȘTE SĂ CERI MAI MULT!
Să ne facem obiceiul de a îndrăzni să cerem MAI MULT! Asemenea 

omului care era disperat pentru a lua o gură de aer. Dumnezeu promite: 
„Cheamă-Mă și-ţi voi răspunde, îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe 
care nu le cunoști” (Ieremia 33:3).

Deci, ca un scurt rezumat, care sunt cele patru principii divine despre 
care am vorbit astăzi? 

Principiul numărul 1: FĂ din timpul petrecut zilnic cu Dumnezeu o 
PRIORITATE!

Principiul numărul 2:  ÎNLĂTURĂ Formalism/Pretenţii/Compromisuri!
Principiul numărul 3: CERE, continuă să ceri!
Principiul numărul 4: ÎNCREDE-TE în făgăduinţele din Cuvântul lui  

Dumnezeu, nu în simţămintele tale!
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Nu uita că, dacă ne rugăm și nu doar vorbim despre rugăciune, vom 
face ca oastea lui Satana să tremure și vom vedea zăgazurile cerurilor des-
chizându-se și binecuvântările lui Dumnezeu revărsându-se peste noi, în 
timp ce El ne va conduce într-o umblare tot mai profundă cu Sine. Să nu 
ne mai mulţumim să fim pitici spirituali!

Să îndrăznim să dăm prioritate timpului nostru cu Dumnezeu în fiecare 
zi, să îndrăznim să dăm la o parte orice compromis din viaţa noastră, să 
îndrăznim să cerem mereu mai mult, să îndrăznim să ne încredem în Cu-
vântul lui Dumnezeu, și nu în propriile simţăminte. 

Dorești cu adevărat să primești MAI MULT din Duhul Sfânt? Vrei să-L 
vezi pe Dumnezeu lucrând într-un mod în care nu L-ai mai văzut până 
acum?

Te invităm la programul din această după-amiază!

RUGĂCIUNEA FINALĂ: 

Tatăl nostru din ceruri, te rugăm să ne ierţi că ne-am mulţumit cu bi-
necuvântări spirituale atât de superficiale, când Tu poţi să ne oferi atât de 
mult. Te rugăm, învaţă-ne să ne ordonăm priorităţile și să dăm la o parte 
orice obstacol care ne blochează. Învaţă-ne că cerem mereu mai mult și, 
mai presus de toate, învaţă-ne să ne încredem în Cuvântul Tău mai mult 
decât în simţămintele noastre. Învaţă-ne ce înseamnă să avem credinţă, 
pentru ca să poţi revărsa asupra noastră belșug de binecuvântare. Îţi 
mulţumim pentru că Tu ești mai mare decât orice rege pământesc! Tu ești 
Împăratul împăraţilor și Domnul domnilor. Te iubim! Ajută-ne să fim gata 
pentru revenirea Ta! Îţi mulţumim că ai ascultat rugăciunea noastră, în 
Numele lui Isus, amin. 

ANUNȚ 

Nu uitaţi că avem un program deosebit după-amiază. Merită să fiţi 
prezenţi. Bărbaţi, femei, familii, tineri, copii – toţi sunteţi invitaţi. Credem 
că vom avea o după-amiază de neuitat pentru familia bisericii noastre, așa 
că vă rugăm să fiţi cu noi!
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IDEI pentru PROGRAMUL  
de după-amiază

IDEEA NR. 1

Cercul binecuvântărilor – program de rugăciune

Rezumat: Scopul acestui program este acela de a favoriza un spirit de 
unitate și vindecare între membrii bisericii, prin strângerea laolaltă ca să 
se roage unii pentru alţii în mod specific. E atât de ușor să ne judecăm unii 
pe alţii și să ne criticăm. Dar aceasta nu face decât să dezbine biserica. Însă 
când începem să ne purtăm poverile unii altora, să împărtășim frământări-
le din inimile noastre în rugăciune, începem să ne dăm seama că toţi avem 
nevoie să fim susţinuţi. Deci, decât să aruncăm cu pietre, e mult mai bine 
să construim poduri. 

Sugerăm desfășurarea acestui program în Sabat după-amiază, când 
oamenii nu sunt grăbiţi sau obosiţi și se pot bucura de această părtășie în 
rugăciune atâta timp cât vor fi inspiraţi de Dumnezeu. E de dorit să aveţi 
două ore la dispoziţie, dar se mai poate extinde timpul pe măsură ce spiri-
tul unităţii umple inimile și oamenii doresc să mai zăbovească. 

(Ideile pentru lider vor fi găsite în continuare cu litere italice îngroșate.)

SCHIȚA PROGRAMULUI

(Începeți cu câteva imnuri vesele, creând astfel o atmosferă plăcută 
și atrăgătoare)

Rugăciunea de deschidere

(Liderul Departamentului Misiunea Femeii sau un alt coordonator de 
program va face introducerea. Puteți modifica narațiunea, adaptând-o 
la audiența pe care o aveți. Asigurați-vă că toată lumea se simte bine-
venită.)
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Pacea Domnului! Vreau să vă urez tuturor un bun venit la programul 
de rugăciune intitulat „Cercul binecuvântărilor”. Cred că vom avea o după-
amiază de neuitat împreună. 

Am vorbit azi dimineaţă despre puterea rugăciunii și ce se poate întâm-
pla atunci când ne unim. Acum ne vom lua timp să implorăm binecuvânta-
rea lui Dumnezeu unii pentru alţii și astfel să fim încurajaţi. 

Înainte să începem, aș vrea să citesc câteva versete biblice pentru a 
crea contextul potrivit cu ceea ce urmează să facem împreună. 

„Domnul a vorbit lui Moise și a zis: «Vorbește lui Aaron și fiilor lui și 
spune-le: Așa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel și să le ziceţi: ’Domnul să 
te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui 
peste tine, și să Se îndure de tine! Domnul să-Și înalţe Faţa peste tine, și 
să-ţi dea pacea!’ Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu îi 
voi binecuvânta.» ”(Numeri 6:22-27)

Dumnezeu dorește ca, în loc să fim grabnici la critică și la judecată unii 
faţă de alţii, mai bine să ne binecuvântăm reciproc, după instrucţiunile pe 
care El le-a dat lui Aron și fiilor lui. Și, mai mult decât atât, El dorește să 
ne susţinem în rugăciune unii pe alţii în mod stăruitor, până când obţinem 
biruinţa în bătăliile spirituale. 

În cartea lui Isaia, observăm că împărăţia lui Israel și Iuda erau într-un 
continuu declin spiritual. Dumnezeu Se pregătea să aducă judecata asupra 
lor. Profetul Isaia îi avertizează pe oameni cu privire la nevoia lor de a se 
întoarce la Dumnezeu înainte de a fi prea târziu. De asemenea, el atrage 
atenţia asupra nevoii de mijlocitori care să se roage pentru ţară. 

„El vede că nu este niciun om și Se miră că nimeni nu mijlocește” (Isaia 
59:16).

În Ezechiel găsim același gând: „Caut printre ei un om care să înalţe un 
zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimi-
cesc, dar nu găsesc niciunul!” (Ezechiel 22:30).

Ce situaţie descurajantă trebuie să fi fost aceea în care Dumnezeu cău-
ta pe cineva, pe oricine, care să mijlocească pentru poporul Său. 

Avem și astăzi situaţii similare. Vedem în jurul nostru declin spiritual. 
Din cauză că mulţi s-au îndepărtat de Dumnezeu, Duhul Sfânt Se retrage. 
Inamicul sufletelor noastre depune toate eforturile ca să ne împiedice de 
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la umblarea apropiată cu Dumnezeu și de la unitatea cu fraţii și surorile 
noastre. 

Dar, sunt încă mulţi oameni care nu au auzit Evanghelia; vecinii noștri 
încă nu-L cunosc pe Isus și nu sunt gata să-L întâlnească. E trist că mai 
avem și membri dragi ai familiilor noastre care nu și-au predat inima lui 
Dumnezeu. 

Ce putem face? Suntem fără speranţă? Nicidecum! Am vorbit astăzi 
despre puterea rugăciunii. Dumnezeu încă lucrează și răspunde la rugăciu-
ne! (Puteţi spune AMIN?)

În Isaia 58:12, Dumnezeu ne încredinţează o misiune specială. „Ai tăi 
vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile 
străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile și face 
ţara cu putinţă de locuit.”

Aţi înţeles? 

Vedeţi, Dumnezeu ne cheamă pe TOȚI, bărbaţi și femei, să fim dregă-
tori de spărturi. Trebuie să stăm la spărtură, mijlocind pentru cei de lângă 
noi, ca să cunoască adevărul cât mai este timp de har. 

Da, suntem chemaţi să fim mijlocitori, rugându-ne ca inamicul să nu 
mai poată dărâma zidurile și distruge cetăţile noastre spirituale. Dar pro-
blema este că nu putem fi „dregători de spărturi” pentru alţii, atâta timp 
cât avem atât de multe spărturi în propriile ziduri. Cum putem fi de fo-
los semenilor din localitatea noastră, dacă nu suntem uniţi ca și corp de 
credincioși? 

Daţi-mi voie să vă pun câteva întrebări:

Câţi dintre dvs. sunteţi apăsaţi de o povară grea? (Ridică mâna și roagă 
persoanele care se identifică să ridice mâna.) 

Câţi dintre dvs. vă confruntaţi cu o durere sufletească profundă? 

Câţi vă luptaţi să biruiţi o anumită încercare sau ispită? 

Câţi dintre dvs. aţi dori să vedeţi mai multă dragoste și unitate în bise-
rica noastră, astfel încât să putem deveni mijlocitori eficienţi pentru cei 
care sunt în nevoie? 
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Observaţi? Majoritatea am ridicat mâna. Dumnezeu vrea să repare 
zidurile noastre spirituale și să aducă vindecare pentru fraţii și surorile 
noastre, astfel încât să ne susţinem unii pe alţii, pentru ca apoi să ne facă 
să stăm la spărtură pentru mulţi alţii care nu cunosc vestea cea bună a 
Evangheliei. 

Galateni 6:2 spune: „Purtaţi-vă sarcinile unii altora și veţi împlini astfel 
Legea lui Hristos!”

În această după-amiază, vom pune în aplicare sfatul de a ne purta po-
verile, ca familie a bisericii. Ne vom ruga ca Dumnezeu să ne facă puter-
nici, ca indivizi și ca biserică, astfel încât să stăm la spărtură pentru alţii. În 
acest fel vom crea „cercul binecuvântărilor” chiar aici, în biserica noastră. 

Iacov 5:16 spune: „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele și rugaţi-vă unii 
pentru alţii ca să fiţi vindecaţi! Mare putere are rugăciunea fierbinte a 
celui neprihănit.”

Acum, voi așeza un scaun chiar aici, lângă mine, și voi invita pe oricine 
dorește să fie adus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune să vină și să ia loc, 
să îngenuncheze aici. Apoi voi ruga pe alţii să vină și să înconjoare această 
persoană cu rugăciune. 

(Notă: Așază un scaun sau un material moale pentru a îngenunchea 
pe el – în fața bisericii, chiar lângă tine, apoi continuă.) 

Acum, CINE vrea să spargă gheaţa, să fie prima persoană care să vină în 
faţă, ca să ne rugăm pentru ea? Cine are o povară grea pe suflet și dorește 
ca familia bisericii să se roage pentru aceasta?

(NOTĂ: E posibil să fie un moment de tăcere, în timp pe oamenii se 
gândesc, dar curând o persoană curajoasă se va ridica și va veni în față 
pentru rugăciune. Atunci, este important să-i rogi pe toți ceilalți să se 
ridice (dacă spațiul permite și consideri potrivit, îi poți invita pe toți să 
vină în față și să formeze un cerc în jurul persoanei respective) și să se 
roage pentru ea. 

În ceruri, vom fi o familie unită. Acum este momentul să ne obișnuim 
să fim o familie unită în rugăciune. De aceea, voi oferi microfonul sorei/
fratelui ...... pentru a ne spune pe scurt care este motivul pe care dorește 
să-l aducem înaintea lui Dumnezeu. Apoi voi ruga două persoane să înalţe 
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rugăciunea. Eu voi încheia acest moment cu încă o rugăciune, urmând să 
invit o altă persoană pentru a beneficia de mijlocire. 

(NOTĂ: Această rugăciune nu trebuie să fie ceva ciudat, ci o simplă 
prezentare a poverii, a cererii persoanei respective. Unii vor solicita ru-
găciune pentru cei dragi din familie, pentru copii sau alte persoane care 
nu sunt în credință. Alții poate că vor prezenta o ispită cu care se luptă, 
asupra căreia își doresc să fie biruitori, sau nevoia unei familii de a fi 
susținută în rugăciune. Acesta nu este încă locul și timpul pentru măr-
turisiri nepotrivite. Există lucruri care trebuie să rămână doar între per-
soana respectivă și Dumnezeu. Acum este momentul pentru a împărtăși 
unele motive pentru care ne putem susține unii pe alții în rugăciune, a ne 
încuraja în dragostea lui Hristos, ca familie a bisericii.)

Este foarte important ca rugăciunile să fie scurte, ca să ne putem ruga 
pentru cât mai multe persoane. Să ne aducem aminte că Satana se bucură 
dacă ne poate determina să vorbim despre probleme, în loc să ne rugăm 
pentru ele. Ellen White ne încurajează: „Organizaţi scurte întâlniri de ru-
găciune, iar rugăciunile lungi de comuniune cu Dumnezeu să fie făcute în 
cămăruţa personală... Să învăţăm să ne rugăm scurt și la subiect, cerând 
exact ce avem nevoie.” (Manuscript Releases, vol. 10, p. 130) 

În același timp, este nevoie să ne rugăm cu credinţă, cerând în mod 
specific împlinirea făgăduinţelor biblice pentru fiecare din cei pe care-i 
susţinem în rugăciune. 

(După ce s-au încheiat rugăciunile pentru prima persoană, invit-o pe 
următoarea și continuă astfel până când timpul pentru întâlnire a trecut 
sau persoanele doritoare să beneficieze de mijlocire s-au terminat. 

Puteți cânta și imnuri potrivite între rugăciunile înălțate, care vor cer-
ceta inimile și vor întări convingerea cu privire la răspunsul așteptat la 
rugăciune și vor înviora atmosfera. 

La finalul după-amiezii, în urma binecuvântării prezenței Duhului 
Sfânt, vei observa că oamenii nu se grăbesc să plece. Ei s-au rugat îm-
preună, au plâns împreună (aduceți o cutie cu șervețele la îndemână) și 
acum se simt mai apropiați ca familie a bisericii, decât s-au simțit îna-
inte.
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Oricum, când știi că se apropie timpul pentru încheiere, anunță, ofe-
rind timp doar pentru încă 1-2 persoane. Încheiați cu o cântare specială 
și o scurtă rugăciune. Apoi încurajează-i pe toți să continue să se roage 
unii pentru alții acasă, până când toate rugăciunile înălțate vor primi 
răspuns. Sperăm că membrii vor aprecia acest mod de rugăciune și vor 
dori să se mai repete într-un alt Sabat, în viitor. 

O astfel de după-amiază va rămâne cu siguranță în amintirea tuturor. 
Fie ca acest „cerc al binecuvântării” să continue până când va fi între 
noi o așa dragoste și unitate, încât ploaia târzie pentru care ne rugăm 
să poată fi revărsată asupra noastră. Acest program a avut deja un  
efect profund în multe biserici și credem că va avea același efect și în 
biserica ta.)



34

IDEEA NR. 2 

Rugăciunea unită – „Stăm la spărtură”

Rezumat: După „cercul binecuvântării”, acest program de rugăciune 
unită poate reprezenta o continuare. Ar fi bine să fie pus în aplicare într-o 
altă săptămână. Este, de asemenea, o alternativă pentru „cercul binecu-
vântării”. Acest program presupune unirea în rugăciune pentru un scop 
specific, pentru a-i ajuta pe membrii familiei sau ai bisericii, care s-au înde-
părtat, să se întoarcă la Dumnezeu. Dar, înainte de a ne grăbi să adresăm 
aceste cereri, vom folosi modelul rugăciunii unite, care ne va apropia unii 
de alţii, ca grup. Și acolo unde este unitatea adusă de Duhul Sfânt, Dumne-
zeu oferă binecuvântarea. Să analizăm următoarele pasaje inspirate: 

„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 divi-
nă că rugăciunile vor primi răspuns... Făgăduinţa (din Matei 18:19) este 
făcută cu condiţia ca biserica să se unească în rugăciune și, ca răspuns la 
această rugăciune, ne putem aștepta la o putere mai mare decât cea care 
vine în urma rugăciunii individuale. Puterea oferită va fi proporţională cu 
unitatea membrilor și cu dragostea lor pentru Dumnezeu și unii pentru 
alţii.” (9th Manuscript Releases [no. 748], p. 303. (Letter 32, 1903, p. 5) 

„Preţioasă făgăduinţă! O credeţi? Ce rezultate măreţe s-ar vedea dacă 
rugăciunile unite ale acestei comunităţi s-ar înălţa către Dumnezeu cu 
credinţă!” (Evanghelizare, p. 414)

INSTRUCȚIUNI PENTRU O SESIUNE DE RUGĂCIUNE „STĂM LA 
SPĂRTURĂ” – PENTRU LIDER/COORDONATOR: 

SESIUNE DE RUGĂCIUNE DE O ORĂ
Bun venit/Introducere: 5 minute 
Laudă/mulțumire: 10 minute 
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Mărturisire: 5-10 minute 
Mijlocire: 20 minute 
Recunoștință: 5-10 minute 

Înainte de a ne ruga timp de o oră sau oricât dorim ca unitate de timp, 
e nevoie să le explicăm participanţilor cum se va desfășura această sesiu-
ne de rugăciune. 

Ne vom ruga, având în atenţie patru teme:

Laudă și mulțumire: Dumnezeu ne spune să intrăm în curţile Lui cu 
cântări de laudă. De aceea, vom începe să ne rugăm cu laude și adorare. 
Ne vom lua timp să ne închinăm lui Dumnezeu, să reflectăm la frumuseţea 
caracterului Lui, așa cum ne este descoperit în Scriptură. Inspiraţia ne spu-
ne că, pe măsură ce vom învăţa să-L lăudăm mai mult pe Dumnezeu, vom 
primi mai multe binecuvântări pentru care să-L lăudăm.

Mărturisire: Mărturisirea păcatelor este un aspect foarte important 
pentru o viaţă de rugăciune eficientă. Astfel este păstrată deschisă calea 
de comunicare între noi și Dumnezeu (Isaia 59:1; 1 Ioan 1:9). Desigur că 
multe păcate sunt de natură individuală și trebuie mărturisite doar lui 
Dumnezeu (eventual poate fi încurajat un timp de mărturisire în taină). În 
mărturisirea publică (Iacov 5:16), nu spunem lucruri care să-i facă pe alţii 
să se poticnească (de exemplu, gânduri sau acţiuni specifice păcătoase, 
legate de pofte, sex etc.). În Daniel 9:4-16, avem exemplul rugăciunii de 
mărturisire a lui Daniel în favoarea poporului lui Dumnezeu. Pe acest fel 
de mărturisire am vrea să ne concentrăm acum. Oricum, cel mai impor-
tant este să facem mărturisirea, fie în particular, fie în public, așa cum ne 
convinge Duhul Sfânt. 

Mijlocire: Aici punem degetul pe Cuvântul lui Dumnezeu și aducem 
înaintea Lui nevoile noastre fizice și spirituale. Pe de o parte, îi vom avea în 
atenţie pe cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu, fie din propriile familii, 
fie din biserică. El ne încurajează să cerem, să căutăm, să batem (Matei 
7:7) și ne mai spune că nu avem pentru că nu cerem (Iacov 4:2). Așa că, 
haideţi să-L credem pe cuvânt și să cerem. El ne îndeamnă să cerem lu-
cruri mari de la El! Cea mai mare nevoie este aceea de a primi Duhul Sfânt; 
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de aceea să ne concentrăm asupra acestei cereri importante, pe lângă cei 
care ne sunt dragi. 

Nu vom face o listă de cereri înainte de a ne ruga, ci vom încuraja pe 
fiecare să ceară în mod direct de la Dumnezeu în momentul dedicat cere-
rilor. Vom participa fiecare la cererile înălţate – cu aminul nostru. Aduceţi-
vă aminte că cel rău se bucură dacă doar vorbim despre aceste nevoi și în-
grijorări, fără a ne ruga. Deci acum este timpul să le aducem în rugăciune!

Recunoștință/mulțumire: Vom încheia cu mulţumiri, cu laude pentru 
ceea ce a făcut pentru noi și pentru ceea ce credem că va face. „A Celui 
ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât 
cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava” (Efeseni 3:20).

Vă rog să urmaţi liderul, care va începe și va finaliza fiecare etapă a 
rugăciunii, conducând grupul la tema următoare. 

Puteţi interveni de mai multe ori, dar în cuvinte foarte scurte (1-2 
propoziţii) și concentraţi-vă la tema propusă pentru etapa respectivă.

Interveniţi de câte ori vă simţiţi îndemnaţi de Duhul Sfânt, indiferent 
de poziţia în care vă aflaţi în cerc. Dacă la început vreţi doar să ascultaţi și 
să vă uniţi cu ceilalţi, nu este nicio problemă. 

Roagă-te cu voce tare, astfel încât să poată auzi toți cei din grup și să 
își exprime acordul lor, evitând astfel repetarea acelorași cereri. 

Rugați-L pe Dumnezeu să vă inspire rugăciunea. „Trebuie să ne rugăm 
nu doar în numele lui Hristos, ci prin inspirația Duhului Sfânt.” (Parabo-
lele Domnului Hristos, p. 147)

Înainte de a începe, formați un cerc, pentru a vă auzi mai bine și a 
promova un spirit de unitate între noi, pe care ni-l dorim. Dacă dorim să 
fim o familie unită în ceruri, să acționăm în acest sens încă de pe-acum. 

Ca lider al acestei sesiuni de rugăciune, voi face trecerea între etape 
cu câte o strofă din imnuri cunoscute (fără să avem nevoie de cărți cu 
toții). Să ne aducem aminte că „imnurile sunt un act de închinare la fel 
ca rugăciunea.” (Îndrumarea copilului, p. 523)

Vă invit să ne strângem laolaltă și să începem rugăciunea unită. 
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Vă încurajăm să petreceţi 45-60 de minute în această primă ocazie de 
rugăciune de felul „Stăm la spărtură”, dar chiar și 20-30 de minute pot fi 
pline de putere. Dacă acesta va deveni un obicei al bisericii, chiar dacă nu 
întotdeauna va urma formatul rugăciunii unite, vor fi văzute răspunsuri 
la rugăciune. Dumnezeu așteaptă cu drag să deschidă zăgazurile cerurilor 
și să reverse binecuvântări, dar El așteaptă să-i vadă pe copiii Săi uniţi în 
rugăciune.



38

IDEEA NR. 3 

Agapă – Rugăciune/Recunoștinţă/Părtășie

Rezumat: Aceasta poate fi făcută în urma ideii numărul 1 sau 2, sau 
ca ocazie separată, cu scopul de a motiva biserica spre rugăciune și 
recunoștinţă pentru minunile și răspunsurile pe care Dumnezeu le-a oferit 
deja. Adeseori ne concentrăm atenţia asupra lucrurilor negative sau asu-
pra greutăţilor pe care le avem în viaţă, dar tindem să uităm cât de frumos 
a lucrat Dumnezeu în trecut, câte binecuvântări și răspunsuri la rugăciune 
am primit. Putem organiza o astfel de agapă sâmbătă seara. 

INSTRUCȚIUNI PENTRU ORGANIZARE

Ai nevoie de o echipă pentru a organiza o astfel de agapă. Nu o poţi 
face singură. 

Dacă e posibil, ar fi frumos să decorezi puţin sala în care va fi servi-
tă masa, într-un mod creativ, dar simplu. Nu petrece totuși foarte mult 
timp cu decoratul, pentru că programul este cel mai important. Ne dorim 
prezenţa Duhului Sfânt, iar mediul cel mai favorabil pentru El este o inimă 
predată și mulţumitoare, nu o sală superdecorată. 

Din decor poate face parte un platou cu fructe variate pe mijlocul fie-
cărei mese sau un mic aranjament floral. Dacă biserica ta nu-și permite 
financiar să ofere o masă de fructe, îi puteţi ruga pe membri să aducă 
fiecare câte ceva pentru a alcătui un meniu simplu. Nu mâncarea va fi în 
centrul atenţiei, ci timpul de părtășie. 

PROPUNERE PROGRAM:
Intonare imnuri – 10 minute
Bun venit
Introducere

În această seară, dorim să avem un timp special în care să aducem 
laudă și mulţumire lui Dumnezeu pentru modul în care a lucrat în viaţa 
noastră, pentru răspunsuri la rugăciune. În timp ce mâncaţi și vă bucuraţi 
de părtășie cu persoanele de la masa voastră, vă rog să vă gândiţi la o 
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experienţă recentă pe care aţi avut-o cu Dumnezeu. Ne puteţi împărtăși și 
alte motive de mulţumire, dar trebuie să vă încadraţi în 3-5 minute, ca să 
aibă ocazia să ia cuvântul cât mai mulţi. Deocamdată, vă urez poftă bună!

RUGĂCIUNEA DE BINECUVÂNTARE A HRANEI
Puteţi avea o muzică liniștită în fundal, în timpul mesei. 

(Notă pentru lider: După ce s-a servit masa timp de aproximativ 30 de 
minute, ia microfonul și întreabă cine dorește să fie prima persoană care 
să dea mărturie despre minunile lui Dumnezeu. Din nou, încurajează-i să 
fie conciși (maximum 5 minute). E bine să fie pregătită și o echipă muzi-
cală care să intervină din când în când pe parcursul programului. Când 
vei considera că programul se apropie de încheiere, roagă participanții 
să formeze grupe de câte două persoane și să se roage unii pentru alții. 
Încheie cu o rugăciune comună. 

Mai jos este un exemplu de masă pentru agapă, cu fructe, unt de 
arahide și pâine. Oricum, dacă resursele nu vă permit să faceți o masă 
simplă, programul se poate desfășura și fără aceasta, doar cu expri-
marea motivelor de laudă și mulțumire. Și așa va fi o binecuvântare!  
Bucurați-vă și fiți binecuvântați!
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