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Dragi surori,

Vă transmit salutări fiecăreia dintre voi cu ocazia aces-
tei zilei internaţionale de rugăciune. Avem bucuria şi pri-
vilegiul să aducem lauda şi cererile noastre Tatălui ceresc, 
care ascultă şi răspunde în acord cu voia Sa. 

Ţi-ai vărsat inima vreodată înaintea lui Dumnezeu, mijlocind pentru in-
tervenţia Sa directă? Ai rostit în şoaptă acea rugăciune atât de profundă 
şi personală, care doreai să fie auzită doar de El? Ziua Internaţională de 
Rugăciune a Femeii din anul 2017 are ca subiect rugăciunea stăruitoare şi 
credinţa neînfricată. 

Autoarea, Gina Whalen, scrie: „Trebuie să recunoaştem mai întâi sta-
rea noastră neajutorată şi să ne îndreptăm spre Dumnezeu cu credinţă. 
Trebuie să fim cu adevărat sinceri cu Dumnezeu, fără a încerca să ascun-
dem ceva de El. Şi, în final, trebuie să ne predăm lui Dumnezeu pe deplin, 
crezând că El ne iubeşte, că este vrednic de încredere şi îşi va împlini fă-
găduinţele.”

Am inclus, de asemenea, două seminare pentru creşterea spirituală: 
„Înapoi la origini: O umblare mai apropiată cu Dumnezeu” şi „O invitaţie la 
rugăciune” – bazată pe capitolul „Înaltul privilegiu al rugăciunii” din cartea 
Calea către Hristos, de Ellen G. White. 

V-am oferit mai multe resurse ca să puteţi alege pe acelea care vor 
umple ziua de rugăciune cu bucuria şi tăria care vin dintr-o comuniune 
apropiată cu Dumnezeu. 

Va doresc tuturor binecuvântări,
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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MOTIVE DE RUGĂCIUNE

Ne rugăm pentru femeile din teritoriile cuprinse în Diviziunea Inter-Eu-
ropeană, Diviziunea Pacificul de Sud şi Diviziunea Trans-Europeană. 

Rugaţi-vă pentru creşterea spirituală a surorilor noastre.
Rugaţi-vă pentru unitatea între femei în timp ce sunt implicate în misi-

unea bisericii.
Rugaţi-vă pentru femei ca să fie mobilizate de speranţă şi să lucreze 

pentru semeni cu dragoste şi compasiune. 
Rugaţi-vă pentru femeile care nu Îl cunosc pe Dumnezeu şi pentru căi 

de a ajunge la ele. 
Rugaţi-vă pentru ca toate cele şase provocări speciale (sărăcia, proble-

mele de sănătate, volumul mare de muncă, abuzul, analfabetismul, lipsa 
instruirii), care ar putea reprezenta o barieră pentru multe femei, să fie 
întâmpinate în aşa fel încât să le permită femeilor să ia parte la misiunea 
bisericii. 

Rugaţi-vă pentru femeile care suferă din cauza sărăciei. 
Rugaţi-vă ca femeile să fie campioane ale unui stil de viaţă sănătos în 

familiile lor şi în cercul lor de influenţă. 
Rugaţi-vă pentru femeile care se confruntă cu probleme de sănătate. 
Rugaţi-vă pentru sănătatea mintală şi spirituală a femeilor.
Rugaţi-vă pentru refugiaţii din toate teritoriile. 
Rugaţi-vă pentru cei care locuiesc în zone afectate de război şi de tra-

gediile produse acolo.
Rugaţi-vă pentru femeile care suferă din cauza abuzurilor.
Rugaţi-vă pentru femeile care au nevoie de o educaţie mai înaltă.
Rugaţi-vă pentru femeile care au nevoie de un serviciu ca să supravie-

ţuiască.
Rugaţi-vă pentru ca fiecare femeie să-şi folosească în slujire darurile 

spirituale şi să contribuie la implicarea totală a credincioşilor.
Rugaţi-vă pentru familiile tuturor femeilor.
Rugaţi-vă ca fiecare femeie, împreună cu familia ei, să fie pregătită 

pentru revenirea iminentă a lui Isus. 
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Teritoriile cuprinse în Diviziunea Inter-Europeană: Andorra, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Franţa, Germania, Gibraltar, Holy See, 
Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Portugalia, România, 
San Marino, Slovacia, Spania şi Elveţia.

 
Teritoriile cuprinse în Diviziunea Pacificul de Sud: Samoa Americană, 

Australia, Insulele Cook, Fiji, Polynesia Franceză, Kiribati, Nauru, Noua 
Caledonie, Noua Zeelandă, Niue, Insula Norfolk, Papua-Noua Guinee, Pit-
cairn, Samoa, Insulele Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu şi Insule-
le Wallis şi Futuna

 
Teritoriile cuprinse în Diviziunea Trans-Europeană: Insulele Aland, Al-

bania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Danemarca, Estonia, Insulele Fae-
roe, Finlanda, Grecia, Groenlanda, Guernsey, Ungaria, Islanda, Irlanda, Isle 
of Man, Jersey, Latvia, Lithuania, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polania, 
Serbia, Slovenia, Insulele Svalbard şi Jan Mayen, Suedia, Golful Thprayin, 
fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlanda de Nord şi partea de sud a Ciprului. 
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DESPRE AUTOR

Gina Wahlen a slujit de-a lungul anilor în cadrul Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea în moduri variate, alături de soţul ei pastor, dr. Clinton Wa-
hlen, în ultimii 32 de ani. Având un master în arta comunicării religioase 
de la Universitatea Andrews, Gina a fost implicată cea mai mare parte a 
carierei ei în predarea cursurilor, scriere, editare şi vorbire publică. 

Au slujit împreună ca misionari timp de şase ani (1992–1998) la Semi-
narul Teologic Zaokski din Rusia, unde Gina a predat limba engleză şi se-
minare de jurnalism creştin, iar soţul ei a predat cursuri de greacă şi Noul 
Testament. În perioada petrecută în Rusia, Gina a fost coautoarea unei 
cărţi, True Believer, povestind biografia unui comunist devotat. 

Familia Wahlens a lucrat pentru o perioadă de cinci ani (2003–2008) 
la Institutul Internaţional Adventist de Studii Avansate (AIIAS) din Filipine 
- ca profesori. Au plecat de la AIIAS în 2008, când Clinton a fost chemat 
să lucreze ca director asociat la Institutul de Cercetări Biblice (BRI), loca-
lizat la sediul Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste în Silver Spring, 
Maryland. 

De când au venit la Conferinţa Generală, Gina a lucrat ca asistent al 
editorului revistelor Adventist Review/Adventist World şi, mai recent, ca 
editor al revistei trimestriale despre Misiune, pentru Biroul de Misiune 
Adventistă. Lucrează în prezent ca editor şi meneger media pentru Biroul 
Preşedintelui Conferinţei Generale. 

Clinton şi Gina au un fiu adult, Daniel, casătorit cu Samantha, şi o fiică 
adultă, Heather Grace. 

Gina îşi iubeşte familia şi se bucură să întâlnească oameni din toată 
lumea, ascultând istoria lucrării lui Dumnezeu în vieţile lor.

Versetul ei favorit este cel din Ieremia 29:11 – „Căci Eu ştiu gândurile 
pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să 
vă dau un viitor şi o nădejde.” 
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POVESTIREA PENTRU COPII

BISCUIŢI, BRÂNZĂ  
ŞI SUC DE PORTOCALE

de Gina Wahlen

Bună dimineaţa, băieţi şi fete! Cui îi place să meargă la plimbare cu 
familia şi prietenii? [Lăsaţi-i să ridice mâna.] Şi cui îi place să facă drumeţii 
lungi, de exemplu să urce pe munte? Unde vă place să mergeţi la munte? 
[Permiteţi ca 2-3 dintre ei să dea răspunsuri scurte.]

Ei bine, istorisirea de astăzi este despre doi tineri, pe nume Clint şi 
Gina, care au făcut o excursie într-un loc foarte frumos numit Parcu Naţio-
nal Grand Teton. Este un parc foarte mare în statul Wyoming din America. 
Are munţi, lacuri, izvoare şi o varietate de animale trăiesc în zona aceea. 

La începutul zilei, Clint şi Gina s-au gândit că vor face doar o drumeţie 
scurtă pentru a găsi o poiană frumoasă cu flori despre care le spusese 
cineva. Nu şi-au luat cu ei nici mâncare, nici apă, pentru că nu plănuiau să 
meargă departe. 

Pentru a se îndrepta în direcţia dorită, a fost nevoie să traverseze lacul 
Jenny cu bacul – o platfomă care plutea deasupra apei şi era manevrată de 
un om. Odată ajunşi de cealaltă parte a lacului, Gina şi Clint au coborât de 
pe acel bac şi s-au avântat pe poteca ce trebuia să-i conducă la poiana cu 
flori.  

Era o dimineaţă răcoroasă, cu aer proaspăt şi cei doi puteau auzi păsă-
rile cântând în copacii de pe marginea cărării. Şi-au continuat incursiunea, 
bucurându-se de peisajul frumos şi melodiile încântătoare. 

După vreo oră de mers, au început să se întrebe când vor ajunge la 
poiana dorită. Şi-au spus că, probabil, trebuie să apară curând, după ur-
mătoarea curbă. 
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Dar a mai trecut încă o oră. Soarele deja se ridicase pe cer şi ziua înce-
pea să devină tot mai călduroasă. Lui Clint şi Ginei a început să li se facă 
sete şi îşi doreau să fi avut ceva apă la ei. 

Timpul trecea, dar, deşi le era foarte sete, au continuat să meargă îna-
inte. Căldura era tot mai intensă. Şi, după un timp, stomacul Ginei a în-
ceput să... ceară mâncare. Îi era de-acum şi foame, dar nu aveau nimic 
de mâncare cu ei – şi nu era acolo niciun loc de unde să poată cumpăra  
ceva. 

Îşi doreau să-şi fi luat cu ei mâncare şi apă. Dar acum ce puteau face? 
Gina s-a gândit la un singur lucru atunci: să se roage, să-I spună lui Isus 
despre problema lor. 

Dar, ştiţi ce? Îi era cam ruşine să facă asta, pentru că ştia că e vina ei că 
nu aveau acum mâncare şi apă. Credeţi că ar fi putut totuşi să vorbească 
cu Isus despre aceasta? (Oferiţi ocazia pentru 1 sau 2 copii să răspundă pe 
scurt.)

Da, s-a hotărât până la urmă să vorbească cu Isus. „Dragă Isuse”, a în-
ceput ea să spună în timp ce mergeau, „îmi este foarte sete şi foame în 
acelaşi timp. Imi doresc să fi luat cu noi ceva de mâncare şi de băut şi mi-e 
ruşine că n-am luat. Dar mă întreb dacă ai vrea să mă ajuţi. Ştiu că aceasta 
nu reprezintă cu adevărat o urgenţă, dar este în Biblie o făgăduinţă în care 
ai promis că le vei oferi copiilor tăi pâine şi apă. Mă întreb dacă ai vrea să-
mi trimiţi ceva şi mie? Îţi mulţumesc. Amin!”

În timp ce mergea, Gina se bucura că s-a rugat. Dar încă nu s-a întâm-
plat nimic. Nu a venit nicio pasăre din cer care să-i aducă pâine în cioc. Nu 
au găsit niciun izvor de unde să poată bea apă. Şi în plus, mai era ceva care 
o frământa.

Ştiţi, pâine şi apă ar fi fost destul de bine, dar Gina îşi dorea ceva mai 
mult, însă îi era mult prea ruşine să-I ceară lui Dumnezeu. 

Clint şi Gina mergeau tot mai încet, fiindu-le foame şi sete. Gina a auzit 
în mintea ei o voce care-i şoptea uşor – De ce nu-I spui lui Dumnezeu ce îţi 
doreşti cu adevărat?

Nu pot să fac asta! s-a gândit Gina
De ce? a continuat vocea. Nu crezi că El ştie deja ce vrei? De ce să nu-I 

ceri?
Bine, s-a gândit Gina. Am s-o fac. 
„Dragă Doamne”, s-a rugat ea, „ştii că sunt foarte flămândă şi însetată 

acum. M-aş bucura să am măcar pâine şi apă. Oricum, ştiu că e absurd..., 
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dar ceea ce mi-aş dori cu adevărat este... să am nişte biscuiţi săraţi, ceva 
brânză şi suc de portocale! Amin!”

În sfârşit! A fost sinceră cu Dumnezeu. Chiar dacă i s-a părut absurd, I-a 
spus lui Isus tot ce avea în inima ei. 

Nu după mult timp, Gina s-a hotărât să nu mai continue drumul. S-a 
aşezat pe o piatră mare sub nişte copaci şi i-a spus lui Clint că îl va aştepta 
acolo în timp ce el se va duce să vadă poiana cu flori.  

În timp ce Gina se bucura de umbra răcoroasă a copacilor, a observat 
că se apropie un grup de excursionişti care i s-au alăturat ca să se bucure 
de umbră. Încântată de compania lor, Gina a stat de vorbă cu ei, punându-
şi unii altora întrebări de genul:

„De unde sunteţi?” „Vizitaţi pentru prima dată Parcul Naţional Grand 
Teton?” „De când eşti aici?” ... 

După puţin timp, grupul s-a hotărât să-şi continue călătoria. Punându-
şi rucsacii în spate , au spus la revedere şi au pornit din nou pe cărare. 

În timp ce îi privea, Gina a observat că ultimul dintre ei a ezitat puţin, 
apoi s-a oprit. S-a întors şi a venit repede spre locul unde stătea ea.

„Îţi este foame?” a întrebat el. „Îţi este sete? Nu am prea multe, doar 
nişte biscuiţi săraţi, ceva brânză şi puţin suc de portocale. Ţi-ar plăcea?”

Gina a făcut ochii mari de tot. Aproape că a rămas fără cuvinte, în timp 
ce a întins mâna să primească preţioasele daruri. A şoptit: „Mulţumesc! 
Mulţumesc foarte mult!”

Ştiţi voi, băieţi şi fete, că lui Isus îi este drag să ne ofere daruri bune? 
El Se bucură să ne audă rugându-ne. Uneori, ne oferă exact ce am cerut, 
alteori, El spune „aşteaptă” şi în alte ocazii El spune „nu”. Dar, oricare ar 
fi răspunsul Său, putem fi siguri că, la final, vom constata întotdeauna că 
este cel mai bun!

Vă mulţumesc că aţi ascultat cu atenţie. Acum puteţi merge în linişte 
la locurile voastre. 
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PREDICA

RUGĂCIUNI STĂRUITOARE ŞI 
CREDINŢĂ NEÎNFRICATĂ

de Gina Wahlen

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 

(Ieremia 29:11)

Bună dimineaţa şi Sabat fericit! Ce bucurie putem avea astăzi să des-
chidem Cuvântul lui Dumnezeu împreună şi să ne concentrăm asupra pri-
vilegiului uimitor al rugăciunii. Vom începe tema de astăzi cu o istorie re-
centă şi adevărată a unei mame devotate din Kigali, Rwanda. 

O istorie din Rwanda
Aziza era disperată. Demonii îl luaseră în stăpânire pe fiul ei de 11 ani, 

Moderne (se pronunţă mo-DER-na), şi se părea că Aziza nu putea face 
nimic ca să pună capăt devastării teribile pe care o produceau în viaţa lui. 

Uneori, demonii îl ridicau pe Moderne până la înălţimea tavanului şi 
apoi îl lăsau să cadă pe podea. De multe ori, îl băteau până când avea nu-
mai vânătăi negre şi albastre. Demonii aruncau cuvinte oribile din gura lui 
Moderne şi apoi îl lăsau să suspine într-un moment de răgaz. 

Aziza a încercat totul: l-a dus pe fiul ei la spital, apoi la un vindecător 
ce folosea remedii naturale. A încercat diverse remedii ce i-au fost reco-
mandate, dar nimic nu funcţiona. Într-o dimineaţă devreme era atât de 
disperată, încât a încercat chiar să urmeze sfatul Diavolului. 
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La acel moment, demonii îl ţinuseră treaz pe Moderne timp de mai 
multe zile şi nopţi. Dorindu-şi enorm ca fiul ei să poată dormi, Aziza a as-
culta ce au spus demonii prin intermediul lui Moderne: „Voi dormi cu o 
singură condiţie – dacă te vei pleca înaintea mea timp de 30 de minute şi 
mi te vei închina ca unui dumnezeu. Atunci, voi adormi.”

Disperată, Aziza a îngenuncheat în faţa lui Moderne timp de vreo 10 
minute, înainte de a-şi veni în fire. Ce fac eu, îngenunchind în faţa fiului 
meu? s-a gândit ea. Este el un dumnezeu? De fapt, eu îngenunchiez în faţa 
lui Satana, în loc s-o fac în faţa lui Isus, Salvatorul meu.

Cu hotărâre şi-a spus atunci: Mă ridic în picioare. Mă voi ridica! Nu voi 
mai îngenunchea vreodată în faţa ta.

În timp ce Aziza nu s-a mai plecat vreodată în faţa fiului ei, ea a petre-
cut mult timp pe genunchi, rugându-L pe Dumnezeu să-l elibereze. 

„Am început să înţeleg cine este Dumnezeu”, spunea ea mai târziu. 
„Credeam că doar alţii pot să se roage, dar am înţeles că şi eu am propria 
gură, pot să vorbesc cu Dumnezeu şi El mă aude. Mă pot ruga pentru mine 
şi pentru fiul meu.”

În timp ce rugăciunile lui Aziza au devenit tot mai profunde, ea L-a ru-
gat pe Dumnezeu să o ierte de toate păcatele. S-a hotărât să şi postească 
timp de trei zile şi să se roage. 

„Doamne, vreau să fiu mai aproape de Tine”, s-a rugat ea. „Vreau să fiu 
mai aproape de Tine decât îmi pot imagina eu! Puterea care îl stăpâneşte 
pe fiul meu nu este de la Tine. Este o putere satanică. Vreau să-i pui capăt. 
Vreau să mă bucur de fiul meu real.”

Aziza a continuat să se roage cu credincioşie, crezând că Dumnezeu 
îi va răspunde. Dumnezeu să fie lăudat, pentru că fiul ei a fost eliberat în 
cele din urmă!

Moderne este acum adolescent, crede în puterea rugăciunii şi poves-
teşte adesea cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea mamei lui şi l-a eli-
berat de puterea lui Satana. 

Ce poţi spune despre tine? 
Ai experimentat vreodată, asemenea lui Aziza, deschiderea totală a ini-

mii tale înaintea lui Dumnezeu, mijlocind pentru intervenţia Sa directă? Ai 
rostit cu glas şoptit acel tip de rugăciune atât de adâncă şi personală, pe 
care nimeni altcineva, decât Însuşi Dumnezeu, trebuie să o audă? 
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Biblia ne deschide mici ferestre spre astfel de rugăciuni înălţate cu toa-
tă inima, cu pasiune şi cu ţintă precisă, al căror ecou ajunge până la noi 
astăzi ca exemplificare a minunatului privilegiu al rugăciunii. 

În prima carte a lui Samuel o întâlnim pe Ana, o femeie aflată într-o 
situaţie în care cred că nimeni dintre noi nu ar alege să fie. 

Din capitolul 1, versetele 2 şi 3, citim că soţul ei, Elcana, „avea două 
neveste: una se numea Ana, iar cealaltă, Penina. Penina avea copii, dar 
Ana n-avea.”

Deşi Ana şi Elkana îşi doreau foarte mult să aibă copii, din anumite 
motive nu primiseră acea binecuvântare. Făcând atunci un efort pentru 
a-şi perpetua numele, Elcana şi-a luat a doua soţie – Penina, care a avut 
copii cu uşurinţă. 

Un cămin nefericit
„S-au adăugat familiei băieţi şi fete, dar bucuria şi frumuseţea sfintei 

rânduieli divine a fost întinată, iar pacea familiei, nimicită.”, scrie Ellen G. 
White în cartea Patriarhi şi profeţi. 

„Penina... era geloasă şi mărginită şi se purta cu îngâmfare şi neobră-
zare. Pentru Ana, părea că pierise orice speranţă, iar viaţa i se arăta ca 
o povară; cu toate acestea, ea suporta încercarea cu blândeţe şi fără să 
murmure.” (p. 569)

Aşa cum era obiceiul, Elcana mergea cu întreaga familie la Silo, locul 
în care era sanctuarul, pentru a se închina şi a aduce jertfe în timpul săr-
bătorilor din poporul Israel. Tocmai în acele perioade, sarcasmul Peninei 
devenea insuportabil pentru Ana. 

Subliniind faptul că ea era binecuvântată de Dumnezeu în mod evident 
cu atât de mulţi copii, Penina „râdea de Ana din cauză că nu avea copii, 
socotind că acesta e un semn că Dumnezeu nu are plăcere de ea”. (p. 569)

Acest scenariu care-i frângea inima se derula an de an, până când Ana 
nu a mai putut să suporte şi s-a ridicat de la masă, plângând în hohote. 

Numai Dumnezeu putea rezolva problema
În timp ce soţul ei, Elcana, încerca să o consoleze, Ana ştia că doar 

Dumnezeu putea rezolva situaţia în care se găsea. Dorind să fie cât mai 
aproape de El, s-a îndreptat spre sanctuar. Acesta era acel sanctuar care 
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călătorise împreună cu copii lui Israel timp de patru zeci de ani în pustie. În 
tabernacul se găsea şi chivotul legământului, unde se manifesta prezenţa 
lui Dumnezeu. 

Apropiindu-se de intrarea în acest loc sfânt, Ana a prezentat înaintea 
lui Dumnezeu toţi acei ani de mâhnire şi suferinţă. Imaginează-ţi povara 
din inima ei, goliciunea braţelor ei şi totuşi tăria credinţei ei în timp ce 
mijloceşte înaintea Celui care nu se plictiseşte niciodată s-o asculte. Igno-
rându-i pe toţi cei din jurul ei, buzele Anei se mişcau în timp ce cuvintele 
ei se înălţau tăcute în rugăciune. 

Era cineva care o privea. Eli, marele-preot, convins că această femeie 
consumase alcool, a mustrat-o: „Până când vei fi beată? Du-te te te trezeş-
te!” (1 Samuel 1:14).

Ana îi explică, în versetele 15 şi 16:
„Nu, Domnul meu! Eu sunt o femeie care suferă în inima ei şi n-am 

băut nici vin, nici băutură ameţitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Dom-
nului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa 
mea durere şi supărarea m-au făcut să vorbesc până acum.”

Adânc mişcat, Eli răspunde: „Du-te în pace şi Dumnezeul lui Israel să 
asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o” (v. 17).

Binecuvântarea se întoarce
Desigur, cunoaştem restul istoriei. Ana s-a întors acasă cu Elcana, a ră-

mas însărcinată şi a dat naştere unui băieţel – Samuel – pe care l-a dedicat 
Domnului. După ce l-a înţărcat, o vedem din nou pe Ana întorcându-se la 
Casa Domnului, la Silo, dar, de data aceasta, era împreună cu copilul ei. 

Cu multă bucurie, îl anunţă pe Eli: „Domnul meu, iată-mă! Cât este de 
adevărat că sufletul tău trăieşte... atât este de adevărat că eu sunt femeia 
aceea care stăteam aici lângă tine şi mă rugam Domnului. Pentru copilul 
acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. 
De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului”  
(v. 26-28).

O vedem din nou pe Ana vorbind cu Dumnezeu în rugăciune – de data 
aceasta, adresând cuvinte inspirate de recunoştinţă şi mulţumire, pe care 
le găsim în 1 Samuel 2:1,2. 

„Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălţată de Dom-
nul; mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei, căci mă bucur de 
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ajutorul Tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât 
Tine; nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru.”

Rugăciunea Anei continuă până la versetul 10 al capitolului 2 şi merită 
să fie citită şi contemplată. 

Două femei – două istorii
Am analizat împreună astăzi istoria a două femei – Aziza şi Ana. Două 

femei separate de timp, cultură, limbă şi arie geografică; totuşi au în co-
mun rugăciunea stăruitoare şi credinţa neînfricată. 

Cum este viaţa ta de rugăciune? Ai o legătură zilnică, reală cu Dum-
nezeu, sau rugăciunile tale sunt distante, formale şi repetitive? Ce putem 
învăţa din aceste două exemple despre rugăciunea eficientă? Aş vrea să 
menţionez doar patru puncte-cheie: 

1. Ele şi-au recunoscut starea neajutorată şi s-au rugat cu credinţă
Atât Ana, cât şi Aziza şi-au dat seama că nu puteau face nimic prin 

propriile puteri. Nu puteau schimba situaţia. Cu toate acestea, nu le-a fost 
teamă să se roage cu îndrăzneală şi onestitate, adresându-se personal lui 
Dumnezeu. Rugăciunile lor se aseamănă cu cea a lui David, înscrisă în Psal-
mul 40, începând cu versetul 11: 

„Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările tale, ci bunătatea şi credincioşia 
Ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară….. 

Izbăveşte-mă, Doamne! Vino, Doamne, degrabă în ajutorul meu…
Eu sunt sărac şi lipsit, dar Domnul Se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul 

şi izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule! 

2. Ele au crezut că Dumnezeu este real şi, deşi El este atotputernic, 
este în acelaşi timp interesat de viaţa lor 

Evrei 11:6 ne spune că „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi lui 
Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este 
şi că răspăteşte pe cei ce-L caută.”

Pentru unii dintre cei 8 miliarde de oameni care trăiesc astăzi pe pă-
mânt, cele de mai sus reprezintă doar un exerciţiu de imaginaţie, dar aceia 
care au dezvoltat o relaţie personală cu Dumnezeu prin rugăciune şi stu-
diul Cuvântului Său, Biblia, ştiu că El este într-adevăr un Prieten pentru 
păcătoşi şi o stâncă de adăpost. Ei pot exclama împreună cu David: 
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„Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către 
Stânca mântuirii noastre” (Psalmii 95:1). 

3. Ele au fost oneste cu Dumnezeu, nu au ascuns nimic
Aşa cum am auzit şi în povestirea pentru copii, este esenţial să fim 

oneşti cu Dumnezeu. Pănă la urmă, dacă suntem cinstiţi cu noi înşine vom 
admite că, de fapt, nu există ceva ce să putem ascunde cu adevărat de 
Dumnezeu, aşa că este mai bine să împărtăşim cu El tot ce este în inima 
noastră. 

În psalmul pocăinţei (Psalmul 51), David ne aduce aminte că Dumne-
zeu doreşte ca „adevărul să fie în adâncul inimii: fă dar să pătrundă înţe-
lepciunea înlăuntrul meu!”(v. 6). Acesta este în contrast cu ceea ce citim 
în Psalmul 52: „Iată omul, care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se 
încredea în bogăţiile lui cele mari, şi se bizuia pe răutatea lui” (v. 7). 

Numai atunci când suntem sinceri cu Dumnezeu, fără a încerca să-L 
înşelăm în vreun fel, ne va ascunde în dragostea Lui şi ne va descoperi 
înţelepciunea Lui. 

4. Ele s-au predat pe deplin lui Dumnezeu
Mărturisindu-şi păcatele, aceste femei au predat fiecare parte a vieţii 

lor lui Dumnezeu; nu au reţinut nimic – nici chiar ceea ce le era cel mai 
drag. 

Predarea este un act de încredere. Este recunoaşterea faptului că Dum-
nezeu ştie ce este cel mai bine. Astfel, în timp ce Îi aducem la cunoştinţă 
cererile noastre, avem încredere că El va face cum e mai bine. Aceasta este 
singura cale prin care putem găsi adevărata pace. 

Acest ultim punct ridică o întrebare dificilă pe care mulţi şi-o pun cu 
privire la rugăciune: Ce fac atunci când mi-am deschis inima înaintea lui 
Dumnezeu cu toată sinceritatea, crezând că El aude şi răspunde, şi totuşi 
se pare că e doar tăcere – sau situaţia se înrăutăţeşte? 

Ce fac atunci când m-am rugat sincer ca partenerul meu drag să fie 
vindecat, dar el sau ea moare oricum? Sau atunci când m-am rugat cu cre-
dincioşie pentru zile, săptămâni, luni şi chiar ani pentru o anumită situaţie, 
dar nimic nu pare să se schimbe? Ce fac atunci? 

Cel mai bun exemplu al nostru este Isus, care i-a învăţat pe ucenici să 
se roage, atât prin cuvinte (vezi Matei 6:9-13), cât şi prin exemplu (vezi 
Marcu 1:35). Pe tot parcursul vieţii Sale de pe pământ, Isus a păstrat o 
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legătură permanentă cu Tatăl Său ceresc prin rugăciune. Citim în cartea Di-
vina vindecare că „viaţa Mântuitorului pe pământ a fost o viaţă de comu-
niune cu natura şi cu Dumnezeu. În această comuniune, El ne-a descoperit 
secretul unei vieţi pline de putere. (p. 51)

Faptul că şi-a format obiceiul de a se ruga de-a lungul vieţii I-a oferit lui 
Isus tăria şi încrederea de a se preda pe deplin prin rugăciune şi în Grădina 
Ghetsimani. De trei ori s-a rugat: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează 
de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” 
(Matei 26:39).

În timp ce ne rugăm, să ne aducem aminte că Dumnezeu vede ceea 
ce noi nu putem vedea, Să-L credem pe Cel care a spus: „Poate o femeie 
să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui 
ei? Dar, chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip: Iată că  
te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochi-
lor Mei!” (Isaia 49:15,16).

Să credem că Mântuitorul nostru nu ne-a uitat, indiferent cât de în-
tunecate ar fi circumstanţele în care ne aflăm sau cât de mult aşteptăm 
răspunsul la rugăciunile noastre. 

În cartea Calea către Hristos, găsim un pasaj încurajator în capitolul 
„Înaltul privilegiu al rugăciunii”. Autoarea scrie astfel:

„Dacă ne lăsăm călăuziţi de îndoielile şi temerile noastre sau dacă în-
cercăm să rezolvăm orice lucru pe care nu-l vedem aşa clar înainte de a 
avea o credinţă deplină, atunci greutăţile şi încurcăturile vor creşte şi se 
vor înmulţi tot mai mult. Dar putem să venim la Dumnezeu, dându-ne sea-
ma de neputinţa şi dependenţa noastră de El, aşa cum suntem în adevăr, 
şi în credinţă plină de umilinţă şi încredere să-I facem cunoscut lui Dumne-
zeu dorinţele noastre. Şi El, a cărui cunoaştere este fără margini, care vede 
totul în creaţia Sa şi care conduce totul prin voinţa şi cuvântul Său, poate 
şi va asculta strigătele noastre şi va face ca lumina să lumineze în inimile 
noastre. Prin rugăciuni sincere, suntem aduşi în legătură cu inima Celui 
Atotputernic. Poate că nu vom avea, în momentul acela: dovada clară că 
faţa Mântuitorului nostru este aplecată asupra noastră în nespusă milă şi 
dragoste. Totuşi lucrurile aşa stau. Poate că nu simţim atingerea Sa vizibilă, 
dar mâna dragostei Sale este asupra noastră plină de bunătate.” (p. 96)

Astfel, asemenea lui Ana şi Aziza, asemenea altor nenumăraţi eroi ai 
credinţei, cum am putea să înălţăm rugăciuni stăruitoare cu credinţă ne-
înfricată?
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Trebuie să ne recunoaştem mai întâi starea neajutorată şi să apelăm la 
Dumnezeu cu credinţă. Să credem că El este real, este atotputernic şi are 
un interes adânc pentru fiecare dintre noi – în mod personal. Trebuie să 
fim sinceri cu Dumnezeu, să nu încercăm să-I ascundem ceva. Să ne pre-
dăm Lui pe deplin, crezând că El ne iubeşte, că este vrednic de încredere şi 
va împlini făgăduinţa înscrisă în Ieremia 29:11: „Căci Eu ştiu gândurile pe 
care le am cu privire la voi, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă 
dau un viitor şi o nădejde.”

În timp ce ne gândim la darul măreţ al rugăciunii pe care ni l-a dat 
Dumnezeu, să îndrăznim să venim la tronul harului „ca să căpătăm îndura-
re şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:16).

La încheiere, vă invit să intonăm împreună imnul „Oare n-aţi aflat voi 
încă”, numărul 456 din Imnuri creştine. 
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SEMINAR

ÎNAPOI LA PRINCIPIILE DE BAZĂ. 
O RELAŢIE MAI PROFUNDĂ  

CU DUMNEZEU

Seminar de creştere spirituală 

… Eu sunt în Tatăl Meu, voi sunteţi în Mine şi Eu sunt în voi.  
(Ioan 14:20)

Ce este devoţiunea personală?
Deseori, credem că devoţiunea personală este ceva ce „facem” noi. În 

mod mai exact, am putea descrie devoţiunea personală ca fiind timpul pe 
care îl petrecem în fiecare zi cu Dumnezeu, deoarece Îl iubim şi-I suntem 
devotaţi. 

Dar cineva se poate întreba: „Nu este de ajuns doar timpul petrecut cu 
Dumnezeu la Şcoala de Sabat şi la serviciul divin de închinare din Sabat?” 
Desigur că nu, dacă vrem să Îl cunoaştem pe Dumnezeu în mod personal 
şi profund. 

Pune timp deoparte!
Pentru cele mai multe femei, paharul lor nu numai că este plin, dar 

dă peste. Unde să mai introducă un singur lucru în lista lor cu „lucruri de 
făcut”? Totuşi noi ne petrecem timpul cu lucrurile pe care le considerăm 
cele mai importante. Relaţiile nu fac excepţie de la regulă. Pentru ca relaţi-
ile să devină mai puternice, noi trebuie să investim timp în ele – cantitativ 
şi calitativ. 
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Din păcate, noi, femeile, avem deseori aşteptări nerealiste de la noi, şi 
uneori suntem prinse în mentalitatea totul sau nimic”. Dar acest îndemn 
de a investi timp în relaţia noastră cu Dumnezeu nu este unul la perfecţi-
une, cum ar fi, de exemplu, „trebuie să petrec un anumit timp cu Dumne-
zeu, altfel nu este suficient de bine”.

 Suntem chemate să facem din relaţia cu Dumnezeu o prioritate în vie-
ţile noastre. Viaţa fiecărei femei este unică, de aceea a pune deoparte 
timp pentru această relaţie va necesita creativitate şi devotare. Astfel, ne 
putem aştepta la progres, nu la perfecţiune.

Profund şi personal 
Atunci când ne luăm obligaţia de a-L pune pe Dumnezeu în centrul vie-

ţilor noastre, există anumite „instrumente” care ne pot fi de ajutor, ne pot 
sprijini în cultivarea celei mai importante relaţii din viaţa noastră! 

Instrumentul nr. 1: Singurătatea
Singurătatea este folositoare din cel puţin două motive. Mai întâi sin-

gurătatea înlătură factorii care ne distrag şi ne împiedică să auzim vocea 
lui Dumnezeu care ne vorbeşte. 

În cartea 9 căi creative pentru a petrece timp cu Dumnezeu ni se spu-
ne că putem găsi momente în care să fim singure acasă, stând în scaunul 
nostru preferat, sau în maşină în timp ce conducem spre locul de muncă, 
în orele de seară sau într-un loc retras în mijlocul naturii. 

În al doilea rând, singurătatea ne ajută să recunoaştem şi să dorim să 
auzim mereu glasul lui Dumnezeu care ne vorbeşte, mai degrabă decât 
glasul altor persoane. Astfel, atunci când ne reîntoarcem din singurătate 
la agitaţia şi zarva din vieţile noastre, noi le putem răspunde mai eficient 
celorlalţi, manifestând faţă de ei dragostea şi amabilitatea pe care am ex-
perimentat-o pe când eram cu Domnul nostru.

Instrumentul nr. 2: Studiul
Avem încredere în prietenii şi familia noastră deoarece am petrecut 

timp cu ei, şi îi cunoaştem suficient de bine, astfel încât să credem că sunt 
demni de încrederea noastră. Credinţa este definită în Scriptură ca „în-
credere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre 
lucruruile care nu se văd”. Aceasta se bazează pe cunoaşterea Celui care 
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ne oferă asigurarea şi convingerea. Cuvântul inspirat ne descoperă cine 
este Dumnezeu şi care este motivul pentru care noi putem să ne punem 
încrederea în El. 

Studiul Cuvântului lui Dumnezeu este un memento constant despre 
Cine este El, ai cui suntem şi cum trebuie să fie viaţa noastră, purtând 
identitatea divină. De asemenea, ne reaminteşte că natura este numită „a 
doua carte a lui Dumnezeu”. Astfel, timpul petrecut cu „studiul” naturii ne 
va descoperi, de asemenea, o frântură din caracterul lui Dumnezeu şi ne 
va oferi ocazii în care putem să-L auzim vorbindu-ne.

Ţineţi un jurnal devoţional. Poate fi un instrument folositor prin care 
ne putem aduce aminte cum ne-au impresionat anumite lucruri la care 
putem reflecta în viitor. Un caiet şi un pix sunt lucruri care ne sunt de folos 
şi ar trebui păstrate împreună cu Biblia. 

Instrumentul nr. 3: Rugăciunea
Putem cădea foarte uşor în obiceiul de „a ne ruga” lui Dumnezeu doar 

atunci când vrem să-I cerem ceva. Totuşi, când ne amintim că scopul ru-
găciunii este acela de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, rugăciunea capată o 
cu totul altă semnificaţie. În loc să ne „rugăm” ocazional pentru mătuşa 
Maria care e bolnavă de cancer sau pentru testul lui Ionel de la matemati-
că – lucruri care sunt importante şi pentru care trebuie să ne rugăm –, noi 
ne vom dori să povestim cu Dumnezeu despre tot ce se întâmplă în vieţile 
noastre! Vorbind cu Dumnezeu, ascultându-L şi privindu-L, noi devenim 
fiinţe noi.

Instrumentul nr. 4: Jurnalul
A ţine un jurnal de rugăciune nu trebuie să fie un alt lucru de pe lista 

noastră de „lucruri pe care le am de făcut”, pentru a ne face să ne sim-
ţim vinovaţi! Şi nici nu trebuie folosit zilnic. Păstraţi un jurnal lângă Bi-
blie şi cărţile din care citiţi la devoţional, şi scrieţi în el atunci când simţiţi 
că vreţi să vorbiţi cu Dumnezeu altfel decât până acum. Deseori, mâinile 
noastre vor scrie lucruri pe care gura noastră nu le poate rosti. Te lupţi 
cu o problemă? Scrie. Eşti bucuros şi plin de laudă? Scrie. Ţi-a vorbit Cu-
vântul lui Dumnezeu atât de clar, încât trebuie să nu uiţi? Scrie. Acesta 
poate deveni o carte a vieţii pe care să o reciteşti şi care-ţi va reînnoi  
sufletul.
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Instrumentul nr. 5: Spontaneitatea
Chiar dacă este folositor să dedici un timp şi un loc specific pentru mo-

mente în care să fii doar tu cu Dumnezeu, acestea nu trebuie să se trans-
forme într-o barieră în dragostea pe care o arăţi faţă de cei dragi! Citeşte, 
scrie în jurnal, vorbeşte, cântă, compune o poezie, stai şi ascultă liniştea 
care te înconjoară, plimbă-te, aleargă, observă natura, ascultă-L cum îţi 
vorbeşte prin respiraţia copilului tău! Opţiunile sunt nelimitate. Cred că 
Dumnezeu iubeşte spontaneitatea! 

Creativitate pentru creşterea spirituală
Ideile pe care vi le voi prezenta au fost adunate de la 12 femei care pun 

preţ pe relaţia lor cu Dumnezeu. Ai putea încerca şi tu câteva. 

SLUJIRE: Disciplina spirituală a slujirii mă apropie de Dumnezeu într-un 
mod special. Sunt atât de bucuroasă atunci când conduc maşina spre casă, 
avându-l lângă mine şi pe câinele meu, Elke. După o şedinţă de terapie 
pentru tinerii cu probleme, sunt bucuroasă să văd vindecarea pe care rela-
ţia noastră o aduce în viaţa acestor tineri. În mod continuu mă minunez de 
relaţia care este între natură şi fiinţele umane, relaţie pe care Dumnezeu a 
stabilit-o la creaţie. (Lyndelle, soţie, editor)

PREAMĂRIRE: Dorinţa mea a fost să am mai multă putere în rugăciu-
ne. Astfel, am început să-I aduc laudă lui Dumnezeu pe tot parcursul zi-
lei, pentru ramurile artistice ale crengilor golaşe ale copacilor ce se văd 
pe fundalul unui cer albastru de iarnă, pentru familie şi prieteni, pentru 
păsări, pentru apusurile de soare minunate – şi lista ar putea continua. 
Atunci când Îl preamărim pe Dumnezeu, vom ajunge să vorbim mai fru-
mos şi despre semenii noştri. Drept urmare şi ei, la rândul lor, vor rosti 
vorbe de laudă la adresa prietenilor lor, creând astfel un cerc înălţător. 
(Myrna, soţie, mamă, editor pensionat)

RUGĂCIUNE: Citesc din Scripturi şi apoi mă rog. Înseamnă asta a mă 
ruga? Cred ca da. Poate că nu în modul tradiţional, pe genunchi şi cu ochii 
închişi, dar cu siguranţă vorbesc cu Dumnezeu ca şi cu un prieten. Împăr-
tăşesc multe lucruri cu El şi las ca vorbele Lui din Scriptură să îmi cuprindă 
sufletul. Uneori, rugăciunile mele par a fi o rutină sau se pot asemăna 
cu o listă de cumpărături; aşa că Îi scriu o poezie. (Connie, soţie, mamă, 
producător TV).
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ASCULTARE: Patruzeci minute pe zi fac naveta până la serviciu, aşa că 
petrec acest timp cântând în maşină, rugându-mă cu voce tare şi ascul-
tând muzică şi cărţi spirituale pe CD. (Leslie, soţie, asistent administrativ)

JURNAL: Ţin un jurnal. Vorbesc despre lucrurile spirituale cu oamenii din 
jurul meu. Încerc, de asemenea, să spun ce am citit sau trăit; asta mă ajută 
să îmi clarific şi să-mi consolidez ideile. (Melissa, fiică, soră, elevă de liceu)

CONVERSAŢIE: Dacă aş compara rugăciunile către Dumnezeu cu o dis-
cuţie cu un prieten, atunci nu ar trebui să îmi limitez conversaţia cu El doar 
la o anumită oră sau un anumit loc. Vreau să rămân deschisă şi conştientă 
că pot vorbi cu Dumnezeu oriunde, oricând, despre absolut orice. (Bonnie, 
soţie, mama, asistentă medicală)

PLIMBARE: Un lucru care face ca timpul meu de devoţiune să fie foarte 
plăcut este să mă plimb sau să alerg dimineaţa devreme atunci când nu 
mă deranjează nimeni. Primăvara, păsările care cântă şi florile ce se des-
chid atât de delicat, fac ca timpul de rugăciune să fie unul foarte special. 
(Cindy, soţie, mamă, deţinătoare a unei mici afaceri)

STUDIUL: Îmi place să îmi dedic primele minute după ce m-am trezit, 
parcurgerii devoţionalului şi studiului Şcolii de Sabat. Simt că Dumnezeu 
mă pune pe primul loc, aşa că şi eu vreau să îl pun pe El pe primul loc. Ex-
cepţie face ziua vineri, când fac acest lucru seara; înainte să sting luminile, 
îmi închei săptămâna agitată de lucru citind din devoţional şi studiul Şcolii 
de Sabat. (Maria, fiică, secretară la un birou de avocatură)

REFLECTARE: Îmi place să am un loc special acasă unde să mă întâlnesc 
cu Dumnezeu (cu toate că atunci când am casa plină de oaspeţi, mă duc 
oriunde găsesc un loc liber). De asemenea, îmi place să fiu înconjurată de 
lucruri frumoase: flori, un coş pentru cărţi, o fereastră pe care să privesc. 
Toate acestea îmi aduc aminte că Dumnezeu este autorul vieţii şi a tot ce 
este frumos. (Bonita, soţie, editor)

Renaştere spirituală
Cuvântul lui Dumnezeu are multe făgăduinţe ce se referă la beneficiile 

unei vieţi de credinţă în El. 
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, spune Domnul, 

gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde” 
(Ieremia 29:11).
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„Căci Făcătorul tău este bărbatul tău; Domnul este Numele Lui, şi Răs-
cumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numeşte Dumnezeul întregu-
lui pământ” (Isaia 54:5).

„Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi 
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit 
cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este 
bun şi sarcina Mea este uşoară” ( Matei 11:28-30).

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin 
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu, 
cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Varianta în limba engleză: „Nu copiaţi 
comportamentul şi obiceiurile acestei lumi, ci lăsaţi-L pe Dumnezeu să vă 
transforme într-o persoană nouă schimbându-vă modul în care gândiţi. 
Apoi veţi învăţa să cunoaşteţi voia lui Dumnezeu pentru voi, care e bună, 
plăcută şi desăvârşită.”) – Romani 12:2, traducerea New Living

„Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. 
Împotriva acestor lucruri nu este lege!” ( Galateni 5:22)

Oferă mai departe
Pe măsură ce îmbrăţişăm făgăduinţa lui Dumnezeu şi-I permitem să ne 

modeleze după chipul Său, o consecinţă naturală a transformării care a 
avut loc este dorinţa de a împărtăşi cu alţii ce a făcut şi ce face El în vieţile 
noastre. Una dintre cele mai bune modalităţi de a face aceasta este să ne 
unim şi să căutăm modalităţi prin care să avem un impact asupra altor 
femei din Împărăţia lui Dumnezeu.

Idei pentru misiune
Alege unul dintre instrumentele de relaţionare şi fă din acesta subiec-

tul de discuţie de la micul dejun. Confecţionează invitaţii speciale şi încu-
rajează-ţi prietenii să le folosească pentru a-i invita pe vecinii lor.

Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi arate cum poţi fi de folos altor fe-
mei din biserică, cum să le ajuţi să crească în experienţa lor spiritua-
lă. De exemplu, dacă mai multe femei din biserica ta simt nevoia de a 
fi mai bine pregătite pentru a-şi călăuzi copiii pe drumul cel bun, orga-
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nizaţi un grup care să le încurajeze şi să le pregătească pentru această  
îndatorire.

Planificaţi o tabără spirituală. Folosiţi unul sau mai multe intrumente 
relaţionale şi organizaţi o tabără de o zi. Apoi, planificaţi o tabără de mai 
multe zile, pe măsură ce femeile se vor obişnui să îşi ia un timp special ca 
să fie cu Dumnezeu şi unele cu altele.

Faceţi planuri pentru „o zi doar cu Dumnezeu”. Această zi va crea o 
oportunitate minunată pentru creştere spirituală, atât pentru tine, cât şi 
pentru celelalte femei din biserică. Alegeţi o temă pentru acea zi, începeţi 
cu un moment de închinare şi discutaţi pe marginea temei. Pe parcursul 
zilei, acordaţi-le femeilor un timp în care să fie singure în rugăciune şi re-
flectare spirituală. După ce luaţi masa împreună, propuneţi o activitate 
interactivă. Aceasta le va ajuta pe femei să-şi deschidă inimile şi să asculte 
vocea lui Dumnezeu. Încheiaţi cu închinare. 

„Ori de câte ori putea, Isus se ducea în locuri pustii şi se ruga” (Luca 
5:16).
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SEMINAR

INVITAŢIE LA RUGĂCIUNE

Seminar de creştere spirituală

În anul 2017, se comemorează 125 de ani ai cărţii Calea către Hristos, 
scrisă de Ellen G. White. Seminarul acesta se bazează pe capitolul  

„Înaltul privilegiu al rugăciunii”. 

Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga şi vă voi asculta. 
Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.

(Ieremia 29:12,13)

Introducere
Rugăciunea reprezintă elementul-cheie pentru reformă şi redeştep-

tare. Ai stat vreodată să te gândeşti la viaţa ta de rugăciune? Ţi-ai exa-
minat viaţa de rugăciune şi ţi-ai dorit să ai o comuniune mai adâncă cu 
Dumnzeu? Au fost momente în viaţa ta când ai simţit că rugăciunile tale 
nu trec dincolo de tavan? Te-ai întrebat vreodată dacă rugaciunile tale au 
putere?

Vă invit să analizăm ce este rugăciunea, ce vrea Dumnezeu să fie rugă-
ciunea şi cum poate deveni rugăciunea fundamentul vieţii noastre spiritu-
ale. În cartea Calea către Hristos, capitolul „Înaltul privilegiu al rugăciunii”, 
Ellen G. White împărtăşeşte cu noi gânduri despre puterea rugăciunii, da-
rul şi binecuvântările unei comuniuni cu Tatăl nostru ceresc.

„Dumnezeu ne vorbeşte prin natură şi revelaţie, prin providenţa Sa şi 
prin influenţa Duhului Sfânt. Dar toate acestea nu sunt suficiente. Şi noi 
trebuie să deschidem inimile noastre Lui. Pentru a avea o viaţă spirituală 
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şi putere morală, trebuie să avem o continuă şi personală legătură cu Tatăl 
nostru ceresc. Inimile noastre pot fi atrase spre El; putem medita la lucră-
rile Sale, la mila Sa, la binecuvântările Sale, dar toate acestea nu înseamnă 
a avea comuniune cu Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului. Pentru a 
avea comuniune cu Dumnezeu, noi trebuie să avem să–I spunem ceva cu 
privire la viaţa noastră de zi cu zi.” (Calea către Hristos, p. 78)

„Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui pri-
eten. Aceasta nu pentru că este necesar să Îl informăm pe Dumnezeu cu 
privire la persoana noastră, cine suntem noi, ci pentru ca noi să putem fi 
capabili să îl primim. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne 
înalţă pe noi la El.” (Ibidem)

„Când Domnul Hristos a fost pe pământ, El a învăţat pe ucenici cum să se 
roage.El i-a sfătuit să prezinte nevoile lor zilnice înaintea lui Dumnezeu şi să 
aşeze toată povara asupra Lui. Asigurarea pe care El le-a dat-o, că cererile lor 
vor fi ascultate, este de asemenea o asigurare pentru noi.” (Loc. cit.)

„Însuşi Domnul Hristos, în timp ce Se afla printre oameni, Se ruga foar-
te des. Mântuitorul nostru S-a identificat cu nevoile şi slăbiciunile noastre 
şi, făcând astfel, El a devenit un rugător, un petiţionar zelos ce caută să 
primească de la Tatăl Său energii noi pentru împlinirea datoriei şi pentru 
a face faţă încercărilor. În toate lucrurile El este exemplul nostru…” (Calea 
către Hristos, p. 79)

„Fără rugăciuni stăruitoare şi continuă veghere, noi suntem în pericolul 
de a deveni din ce în ce mai nepăsători şi de a devia de la calea dreaptă. 
Vrăjmaşul mântuirii noastre caută mereu să pună piedici în calea spre tro-
nul milei, pentru ca noi să nu putem obţine – prin rugăciuni stăruitoare şi 
credinţă – harul şi puterea de arezista ispitei.” (Ibidem, p. 80)

CONDIŢII DE ÎNDEPLINIT
„Sunt anumite condiţii de îndeplinit, în baza cărora noi putem aştepta 

ca Dumnezeu să asculte şi să răspundă rugăciunilor noastre.”

1. Recunoaşte-ţi nevoia 
„Prima dintre aceste condiţii este aceea ca noi să simţim nevoia după 

ajutorul Său. El ne-a făgăduit că «va turna ape peste pământul însetat şi 
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râuri peste pământul uscat» (Isaia 44:3). Aceia care flămânzesc şi însetea-
ză după neprihănire, care tânjesc după Dumnezeu , pot fi siguri că vor fi 
săturaţi. Inima trebuie deschisă influenţei Duhului Sfânt, căci, altfel, bine-
cuvântarea lui Dumnezeu nu poate fi primită.” (Ibidem)

„Marea noastră nevoie de ajutor este ea însăşi un argument care ple-
dează în modul cel mai elocvent în favoarea noastră. Dar Dumnezeu tre-
buie căutat şi rugat ca El să facă toate aceste lucruri pentru noi. El spune: 
«Cereţi şi vi se va da.» De asemenea, «El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul 
Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El 
toate lucrurile?» – Matei 7:7, Romani 8:32.” (Loc. cit.)

„Dacă păstrăm nelegiurie în inimile noastre, dacă stăruim într-un păcat 
cunoscut, Dumnezeu nu ne va auzi, dar rugăciunea inimii căite şi zdro-
bite va fi întotdeauna ascultată. Când am îndreptat tot ceea ceştim că a 
fost rău, atunci putem avea încredere că Dumnezeu va răspunde cererilor 
noastre. Propriile merite nu ne vor recomanda niciodată bunăvoinţei lui 
Dumnezeu, ci numai meritele Domnului Hristos, numai acelea ne vor mân-
tui; sângele Său va fi acela care ne va curăţi. Totuşi noi avem o lucrare de 
făcut, şi anume aceea de a îndeplini condiţiile ce se cer pentru a fi primiţi 
de Dumnezeu.” (Calea către Hristos, p. 81)

Exerciţiu: Pe o foaie de hârtie notează cea mai profundă dorinţă pe 
care ai vrea să i-o ceri lui Dumnezeu. Vorbeşte-I Lui despre ea şi roagă-L 
să te ajute.

2. Ai credinţă
„Un alt element al rugăciunii cu succes este credinţa. «Căci cine se 

apropie de Dumnezeu trebuie să creadcă că El este şi că răsplăteşte pe cei 
ce-L caută» (Evrei 11:6). Isus le-a spus ucenicilor: «Orice lucru veţi cere, 
când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi primit şi-l veţi avea» (Marcu 11:24). Îl 
credem noi pe Isus pe cuvânt?” (Ibidem, p. 81)

„Asigurarea aceasta este cuprinzătoare şi nelimitată şi Cel care a dat-o 
este credincios în îndeplinirea ei. Dacă nu primim lucrurile pe care le-am 
cerut chiar atunci când ne-am rugat, trebuie totuşi să credem că Dumne-
zeu aude şi El va răspunde rugăciunilor noastre. Noi suntem atât de greşiti 
şi înguşti la vedere, încât, uneori, cerem lucruri care n-ar fi o binecuvânta-
re pentru noi; dar Tatăl nostru ceresc, pentru că ne iubeşte, răspunde ru-
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găciunilor noastre, dându-ne acele lucruri care sunt în adevăr spre binele 
nostru şi pe care noi înşine am dori să le avem dacă ochii noştri, luminaţi 
fiind de Duhul Sfânt, ar putea vedea lucrurile aşa cum sunt în realitate. 
Când ni se pare că nu primim răspuns la rugăciunile noastre, trebuie totuşi 
să ne prindem tare de făgăduinţele care ne sunt date, căci timpul răspun-
sului va veni cu siguranţă şi vom primi binecuvântarea de care avem cea 
mai mare nevoie.

Dar a pretinde ca rugăciunea să fie întotdeauna împlinită chiar în felul 
dorit de noi ar fi o îndrăzneală necuvenită din partea nostră. 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 trebuie să ne temem a ne încrede 
în El, chiar dacă nu vedem imediat un răspuns la rugăciunile noastre. Să 
ne bizuim pe făgăduinţa Lui: „Cereţi şi vi se va da.” (Calea către Hristos,  
pp. 81–82)

Dacă ne lăsăm călăuziţi de îndoielile şi temerile nostre sau dacă încer-
căm să rezolvăm orice lucru pe care nu-l vedem aşa clar înainte de a avea 
o credinţă deplină, atunci greutăţile şi încurcăturile noastre vor creşte şi 
se vor înmulţi tot mai mult. Dar putem să venim la Dumnezeu, dându-ne 
seama de neputinţa şi dependenţa noastră de El, aşa cum suntem în ade-
văr şi în credinţă plină de umilinţă şi încredere să Îi facem cunoscute lui 
Dumnezeu dorinţele noastre. Şi El, a cărui cunoaştere este fără margini, 
care vede tot ce se întâmplă cu creaţia Sa şi care conduce totul prin voia 
şi Cuvântul Său, poate şi va sculta strigătele noastre şi va face ca lumina să 
lumineze inimile noastre. Prin rugăciuni sincere, suntem aduşi în legătură 
cu inima Celui Atotputernic. Poate că nu vom avea, în momentul acela, 
dovada clară că faţa Mântuitorului nostru este aplecată asupra noastră 
în nespusă milă şi dragoste. Totuşi lucrurile aşa stau. Poate că nu simţim 
atingerea Sa vizibilă, dar mâna dragostei Sale este asupra noastră plină de 
bunătate.” (Calea către Hristos, p. 82)

„Când venim să-I cerem mila şi binecuvântarea Lui, trebuie să avem un 
spirit iubitor şi iertător în inimile noastre. Cum ne putem oare ruga: «Şi ne 
iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”, şi to-
tuşi să nutrim un spirit neiertător? (Matei 6:12). Dacă dorim ca rugăciunile 
noastre să fie ascultate, atunci noi trebuie să iertăm pe alţii în acelaşi fel şi 
în aceeaşi măsură în care sperăm să fim şi noi iertaţi. (Ibidem)
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Exerciţiu: Gândeşte-te la trei situaţii imposibile din viaţa ta. Noteză-le 
pe o foaie de hârtie şi roagă-te cu credinţa în suflet că Dumnezeu te va 
ajuta.

3. Perseverează
„Stăruinţa în rugăciune este, de asemenea, o condiţie a ascultării ei. 

Noi trebuie să ne rugăm necurmat, dacă dorim să creştem în credinţa şi 
experienţa creştină. Noi trebuie să fim stăruitori în rugăciune. «Să stăruim 
în rugăciune, veghind în ea cu mulţumiri” (Romani 12:12, Coloseni 4:2). 
Apostolul Petru îi sfătuia pe credincioşi să fie «înţelepţi şi să vegheze în 
vederea rugăciunii» (1 Petru 4:7). Pavel sfătuia astfel: «În orice lucru adu-
ceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu prin rugăciuni şi cereri cu 
mulţumiri» (Filipeni 4:6). «Dar voi prea iubiţilor», spunea apostolul Iuda 
«rugaţi-vă prin Duhul Sfânt şi ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu» (Iuda, 
versetele 20,21).” (Calea către Hristos, p.83) 

„Rugăciunea continuă este legătura sufletului cu Dumnezeu, legătură 
care nu poate fi ruptă, astfel încât viaţa de la Dumnezu se revarsă în viaţa 
noastră, apoi din viaţa noastră curăţia şi sfinţenia se reîntorc la Dumne-
zeu.” (Ibidem)

Exerciţiu: Gândeşte-te la trei lucruri pozitive care te pot ajuta să stă-
ruieşti în rugăciune. Împărtăşeşte lucrul acesta cu o prietenă şi apoi 
roagă-L pe Dumnezeu să îţi dea putere să reuşeşti.

4. Fii consecventă
„Este necesară silinţa în rugăciune. Nimeni şi nimic să nu te împiedice 

de la aceasta. Trebuie să depui orice efort pentru a păstra deschisă comu-
niunea dintre Domnul Hristos şi fiinţa ta. Caută să foloseşti orice ocazie de 
rugăciune, oriunde ţi s-ar oferi ea. Aceia care caută cu adevărat comuniu-
nea cu Dumnezeu vor fi văzuţi în adunările de rugăciune, îndeplinindu-şi 
cu credincioşie datoria, fiind plini de zel şi dornici să culeagă toate binecu-
vântările care le sunt oferite. Ei vor folosi orice ocazie pe care o au spre a 
se aşeza în acel loc în care pot primi razele luminii cereşti.” (Loc. cit.)

„Noi trebuie să ne rugăm în cercul familiei şi mai presus de toate nu 
trebuie să neglijăm rugăciune în taină, pentru că aceasta este viaţa su-
fletului nostru. Este imposibil să creştem în cele spirituale, dacă rugăciu-
nea este neglijată. Rugăciunea înălţată în familie sau numai în public nu 
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este suficientă. În tăcerea singurătăţii să deschidem întreaga noastră fiinţă 
ochiului cercetător al lui Dumnezeu. Rugăciunea înălţată în taină trebu-
ie să fie auzită numai de Dumnezeu, cel care ascultă rugăciunile. Nicio 
ureche curioasă nu trebuie să se încarce cu povara unor astfel de cereri, 
ascultându-le. În rugăciunea în taină, întreaga fiinţă se eliberează de influ-
enţele înconjurătoare, se eliberează de orice frământare. Liniştită şi totuşi 
fierbinte, rugăciunea se va înălţa astfel la Dumnezeu. Plăcută şi durabilă va 
fi influenţa care porneşte de la Cel care vede în ascuns, a cărui ureche este 
deschisă să audă rugăciunea care porneşte dintr-o astfel de inimă. Printr-o 
simplă şi liniştită credinţă, sufletul păstreză comuniunea cu Dumnezeu şi 
îşi adună raze de lumină dumnezeiască ca să-l întărească şi să-l susţină în 
conflictul cu Satana. Dumnezeu este cetăţuia puterii noastre”. (Loc. cit.)

Exerciţiu: Defineşte consecvenţa şi modul în care poate fi ea aplicată 
în viaţa ta de rugăciune pe măsură ce te dezvolţi pe cărarea creşterii 
spirtuale.

Făgăduinţa
„Să ne înălţăm fiinţa spre cer, pentru ca Dumnezeu să ne poată da po-

sibilitatea să respirăm atmosfera cerului. Ne putem ţine atât de aproape 
de Dumnezeu, încât, în fiecare dintre încercările neaşteptate, cugetele 
noastre se vor întoarce spre El tot aşa de natural după cum se întorc florile 
după soare.” (Calea către Hristos, p. 85)

„Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile tale, bucuriile, necazurile, grijile şi 
temerile tale. Poverile tale nu-l vor împovăra şi nici nu-L vor obosi. El, care 
ţine socoteală până şi de perii capului tău, nu rămâne indiferent faţă de 
nevoile copiilor Săi. «Domnul este plin de milă şi de îndurare» (Iacov 5:11). 
Inima Sa iubitoare este mişcată de necazurile noastre şi chiar şi de strigătul 
nostru de durere. Să aducem înaintea Lui tot ceea ce ne apasă. Nimic nu 
este prea greu pentru El, pentru că El este Cel care ţine lumile şi guvernea-
ză întregul univers. Nimic din ceea ce, într-un fel oarecare, are legătură cu 
pacea noastră nu este prea neînsemnat pentru ca El să nu-l ia în seamă. 
În experienţa noastră, nu este niciun capitol prea întunecat pentru ca El 
să nu-l poată citi şi nici încurcături aşa de dificile pe care El să nu le poată 
rezolva. Nicio nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat 
dintre copiii Săi, nicio îngrijorare nu-i poate chinui sufletul, nicio bucurie 
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nu-l poate încânta şi nicio rugăciune sinceră nu-i iese de pe buze fără ca 
Tatăl nostru ceresc să nu observe, fără ca El să nu manifeste un interes viu 
pentru toate acestea. 

Căci El «tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile» (Psalmii 
147:3). Legăturile dintre Dumnezeu şi fiecare fiinţă sunt aşa de intime şi 
profunde, ca şi când n-ar mai fi niciun alt om pe pământ de care El să Se 
îngrijească şi pentru care El să fi dat pe Fiul Său mult iubit.” (Ibidem)

„Domnul Isus a spus: «În ziua aceea veţi cere în numele Meu şi nu vă 
zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl Însuşi vă iubeşte. […] Eu v-am 
ales pe voi […] pentru ca orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, să vă 
dea.» (Ioan 16:26, 15:16). Dar a te ruga în numele Domnului Hristos în-
seamnă ceva mai mult decât simpla rostire a numelui Său la începutul unei 
rugăciuni. A te ruga în numele Domnului Hristos înseamnă a te ruga în 
spiritul şi puterea lui Hristos, ca unii care credem în făgăduinţele Sale, ne 
bizuim pe harul Său şi înfăptuim lucrările Sale.” (Calea către Hristos, p. 86)

„Dacă ne-am gândi la Dumnezeu ori de câte ori vedem dovezile grijii 
Sale pentru noi, L-am păstra totdeauna în cugetele noastre şi am simţi o 
plăcere deosebită să-I vorbim şi să-I aducem laudă. Noi vorbim despre lu-
crurile trecătoare, pentru că ne interesează. Vorbim despre prietenii noş-
tri, pentru că îi iubim şi împărţim bucuriile şi necazurile cu ei. Totuşi avem 
infinit mai multe şi mai mari motive să Îl iubim pe Domnul Dumnezeu de-
cât pe prietenii noştri pământeşti.

Darurile Sale bogate pe care le-a revărsat asupra noastră n-au fost date 
cu scopul de a absorbi atât de mult gândurile şi iubirea noastră, încât să nu 
mai rămână nimic pentru Dumnezeu; dimpotrivă, ele ar trebui să ne rea-
mintească întotdeauna de El şi să ne lege cu legăturile iubirii şi mulţumirii 
de Binefăcătorul nostru ceresc. Noi ne ocupăm prea mult de cele de jos. 
Să ne ridicăm ochii spre uşa deschisă a sanctuarului de sus, unde lumina 
slavei lui Dumnezeu străluceşte pe faţa Domnului Hristos care «poate să 
mântuiască în chip desăvârşit pe cel care se apropie de Dumnezeu prin El» 
(Evrei 7:25).” (Calea către Hristos, p. 87)

„Noi trebuie să-L lăudăm mai mult pe Dumnezeu pentru «bunătatea 
Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor» (Psalmii 107:8). Rugă-
ciunile noastre să nu constea numai în a cere şi a primi. Să nu ne gândim 
numai la nevoile noastre şi niciodată la binecuvântările pe care le primim. 
Niciodată nu putem spune că ne-am rugat prea mult, dar suntem zgârciţi 
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atunci când trebuie să mulţumim. Noi suntem continuu primitori ai daru-
lui lui Dumnezeu şi, cu toate acestea, cât de puţină recunoştinţă îi arătăm, 
cât de puţin Îi aducem laudă pentru ceea ce a făcut şi face pentru noi.” 
(Ibidem, p. 88)

„Fiinţa noastră poate fi mai aproape de cer pe aripile imnurilor de la-
udă. Dumnezeu este adorat cu cântări de laudă şi, atunci când Îi aducem 
mulţumirile noastre, serviciul nostru divin se aseamănă cu adorarea oşti-
lor cereşti. «Cine aduce mulţumiri ca jertfă acela proslăveşte pe Dumne-
zeu» (Psalmii 50:23). Să venim deci înaintea Creatorului nostru cu bucurie 
şi adâncă închinare, cu mulţumiri şi cântări de laudă (Isaia 51:3).” (Ibidem, 
p. 89)

Cum să-ţi îmbogăţeşti comuniunea spirituală
Pentru oamenii dedicaţi rugăciunii, a vorbi cu Dumnezeu este la fel de 

uşor ca a respira; acest lucru se întâmplă ca de la sine. Atunci când îi în-
trebi cum fac asta, pur şi simplu ridică din umeri şi spun: „Eu pur si simplu 
mă rog.” Dar mulţi dintre noi avem nevoie de ajutor în ceea ce priveşte îm-
bunătăţirea modului nostru de a vorbi cu Dumnezeu. Având gândul acesta 
în minte, iată mai jos sunt câteva idei practice care ne pot ajuta ca timpul 
pe care-l petrecem cu Dumnezeu să fie cu folos. Nu toate sugestiile ţi se 
vor potrivi, dar, dacă începi prin a practica câteva dintre ele, sunt convins 
că viaţa ta de rugăciune se va îmbogăţi. 

1. Alege un loc special unde să te rogi, departe de orice factor care îţi 
poate distrage atenţia, asftel încât să te poţi concentra.

Telefonul care sună şi copiii care plâng îţi vor sabota timpul de linişte 
înainte de a începe să te rogi. 

2. Dacă este posibil, roagă-te în fiecare zi la aceeaşi oră. Fă din rugă-
ciune o parte a rutinei zilnice şi, astfel, aceasta va deveni un obicei. Notea-
ză timpul de rugăciune în programul tău, şi apoi tratează-l ca pe un lucru 
zilnic. 

3. Roagă-te cu voce tare. Mulţi oameni se pot ruga în gând sau cu voce 
scăzută, pentru perioade lungi de timp fără să-şi piardă din intensitate, 
dar, pentru cei mai mulţi dintre noi, această metodă este calea directă 
spre tărâmul viselor. Când ne rugăm cu voce tare, trebuie să fim atenţi la 
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propoziţiile pe care le formulăm. Trebuie să ne concentrăm mai mult asu-
pra a ceea ce spunem când ne rugăm.

4. Ţine un carneţel la îndemână ca să poţi nota ideile care-ţi vin în 
minte când stai înaintea Domnului. Uneori, îţi vor veni idei minunate care 
nu au nicio legătură cu subiectul despre care te rugai. Dacă le notezi, te 
poţi întoarce rapid la subiect fără a devia de la subiect.

5. Fă o listă pentru a ţine o evidenţă a nevoilor tale în rugăciune. 
Aceasta poate fi făcută de mai multe ori. Aceste nevoi pot fi grupate pe 
categorii, cum ar fi: biserică, familie sau prieteni de credinţă. Sau pot fi 
categorizate pe zile ale săptămânii. În fiecare zi, te rogi pentru o nevoie 
diferită. Poate vrei să incluzi în rugăciunea ta zilnică şi diferite segmente 
ale societăţii care influenţează direcţia în care se îndreaptă naţiunea noas-
tră. Aceste categorii pot include: (1) biserica şi religia, (2) familia şi casa, 
(3) mass-media, (4) guvernul, (5) educaţie, (6) afaceri şi comerţ şi (7) artă 
şi divertisment.

6. Introdu momente de rugăciune în timpii morţi ai programului tău. 
Cei care conduc maşina spre casă de la muncă pot folosi acest timp pentru 
a vorbi cu Domnul. Gospodinele ocupate pot combina munca din casă cu 
rugăciunea, în special dacă lucrurile pe care le fac nu necesită prea mare 
concentrare.

7. Schimbă ritmul pe parcursul timpului de rugăciune. Variază inclu-
zând laude, mulţumiri şi cântări, dar şi cereri. Petrece mai mult timp re-
flectând la ce spun Scripturile, meditează la aceste cuvinte şi încearcă să 
înţelegi semnificaţia a ceea ce citeşti.

8. Ţine un jurnal de rugăciune. Această idee poate fi folosită în două 
feluri. Primul mod este să ţii o evidenţă a lucrurilor pentru care şi când 
te-ai rugat. Lasă loc pentru a nota şi răspunsul la rugăciune atunci când 
l-ai primit. Acest lucru te va ajuta să nu uiti că Dumnezeu ţi-a răspuns la 
rugăciune, astfel încât să-I poţi mulţumi. Uneori, răspunsul la rugăciune 
vine „pe uşa din spate” şi nu ai vrea ca acesta să treacă pe lângă tine. Al 
doilea mod în care poţi face asta este a nota o rugăciune întreagă în jurnal. 
Fă-o ca pe o scrisoare personală adresată lui Dumnezeu în viaţa de zi cu zi. 
Scrie: „Dragă Doamne…”

9. Roagă-te împreună cu o altă persoană. Deşi unele rugăciuni nu pot 
fi rostite decât în singurătate, vor fi şi ocazii când vei vrea să-ţi uneşti inima 



38

cu o altă persoană în rugăciune. Dacă vă veţi întâlni regulat, acest lucru vă 
poate ajuta întări. Acest gen de părtăşie în rugăciune vă poate da putere 
şi vă poate schimba viaţa.

10. Fă rugăciuni de o propoziţie. Dacă gândul că trebuie să te rogi foar-
te elaborat te oboseşte, fă în loc rugăciuni scurte şi sincere. O propoziţie 
sau două este tot ce-ţi trebuie pentru a epuiza subiectul la momentul ace-
la. Dacă ţi se potriveşte stilul acesta, treci la următorul subiect de rugăciu-
ne, fără însă a te simţi vinovat pentru exprimarea concisă în care ai făcut 
rugăciunea. 

Concluzii
Sora White ne reaminteşte: Avem nevoie de influenţa transformatoare 

a Duhului Sfânt. „Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu cel 
Sfânt, zice Domnul oştirilor.” 

„Rugaţi-vă neîncetat în accord cu rugăciunile pe care le-aţi înălţat. În 
timp ce vă rugaţi, să credeţi, să aveţi încredere în Dumnezeu. Este timpul 
ploii târzii, când Domnul va revărsa Duhul Sfânt în mod îmbelşugat. Fiţi 
stăruitori şi vegheaţi în rugăciune. (TM 512:1)

RUGĂCIUNE
„Rugăciunea ta să fie: «O, Doamne, primeşte-mă să fiu cu totul al Tău! 

Aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă astăzi în servi-
ciul Tău. Rămâi cu mine şi lasă ca tot ceea ce fac să fie făcut în puterea Ta.»

Aceasta este o lucrare ce trebuie făcută zilnic.
Consacră-te în fiecare dimineaţă lui Dumnezeu pentru ziua aceea! Su-

pune-I toate planurile tale, ca ele să fie aduse la îndeplinire sau abandona-
te, după cum va hotărî El, în providenţa Sa. În acest fel, zi de zi să-ţi încre-
dinţezi viaţa în mâinile lui Dumnezeu şi, astfel, viaţa ta va fi din ce în ce mai 
mult modelată după viaţa Domnului Hristos.” (Calea către Hristos, p. 66)






