40 DE ZILE DE RUGĂCIUNE
3 mai - 11 iunie 2022

Materiale pregătite de Asociația Pastorală a Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua
a Șaptea.
Un proiect al Inițiativei de Renaștere și Reformă a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
Vizitați https://revivalandreformation.org/40days pentru mai multe resurse.
Traducere: Ionuț Stăvărachi. Corectura: Viorel Dascălu, Beniamin Băiceanu

Săptămâna 1: 3-8 mai | Tema: Renaștere și reformă
Bine ai venit la cele 40 de zile de rugăciune!
Este timpul să te pregătești pentru o călătorie uimitoare!
În timp ce ne pregătim să începem împreună cele 40 de zile de rugăciune (3 mai - 11 iunie),
roagă-te ca Dumnezeu să-ți pregătească inima și să te ducă dincolo de locul în care te afli în
prezent, spre o experiență și mai vie și mai vibrantă cu Isus.
Iată la ce să te aștepți:
- În fiecare zi de luni vei primi un devoțional motivator. Primul, scris de pastorul Don
MacLafferty, este expus mai jos.
- În zilele de marți, miercuri și joi, vei primi o „Provocare a inimii” și sugestii de rugăciune
pentru ziua respectivă. Aceste cereri de rugăciune sunt doar pentru a te ajuta să începi să te rogi.
Roagă-te așa cum te conduce Duhul Sfânt.
- Vineri vei primi o mărturie de rugăciune inspirată, împreună cu cereri de rugăciune pentru
weekend.
Este atât de simplu. Poți face această călătorie de unul singur, cu biserica ta sau cu un
prieten. Partenerii de rugăciune sunt extraordinari, așa că roagă-te să decizi pe cine să inviți alături
de tine în această călătorie.
Patru moduri de a face această experiență de 40 de zile de rugăciune și mai profundă:
1. Sapă mai adânc: Roagă-te, studiază sau ascultă resursele de la Redeșteptare și Reformă pe
care le vei primi în fiecare săptămână. Acestea sunt alese de o manieră precisă pentru a te ajuta să
aprofundezi mult mai mult tema săptămânii curente.
2. Alege 7 nume: Roagă-te și întreabă-L pe Dumnezeu pentru cine ar trebui să te rogi în timpul
celor 40 de zile de rugăciune. După ce te rogi, alege 7 (sau mai multe) nume de persoane despre
care simți că Dumnezeu îți cere să te concentrezi în mod special asupra lor. Fă o listă pe telefon
sau pe o bucată de hârtie și ține-o la vedere și accesibilă. Poate îți faci câteva memento-uri pe
telefon sau în calendar pentru a te ruga în mod special pentru aceste 7 nume în timpul zilei. Invocă
Ioan 5:14-16 în timp ce te rogi pentru ele, în fiecare zi, și observă ce va face Dumnezeu ca răspuns
la rugăciunile tale fierbinți.
3. Roagă-te împreună cu alții: Alătură-te camerei de rugăciune online non-stop pentru cel
puțin 30 de minute pe zi cu alți credincioși în timpul acestor 40 de zile de rugăciune:
https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba
română)
4. Postește pentru a sărbători: Roagă-te cu privire la posibilitatea de a lăsa deoparte unele
lucruri în timpul celor 40 de zile, astfel încât să poți auzi mai clar chemarea lui Dumnezeu și să
poți răspunde la vocea Lui. Nu te sfătuim să te lipsești de mâncare, dar poate că ai putea fi motivat
să închizi televizorul, să nu mai folosești rețelele de socializare, să te îndepărtezi de distracțiile
seculare, de deserturile bogate sau de orice altă activitate pe care simți că Dumnezeu te convinge
să o abandonezi în această perioadă. Nu uita: nu câștigăm favoarea lui Dumnezeu prin abstinență,
sub nicio formă, ci, așa cum a spus cineva, „ne abținem de la lume pentru a ne putea ospăta cu
Isus”.

Este hrănirea cu Isus adevărata dorință a inimii tale? Dacă da, Dumnezeu are ceva special
pregătit pentru tine în următoarele 40 de zile de rugăciune.
Pentru astăzi, întreabă-L pe Dumnezeu ce dorește de la tine în timpul celor 40 de zile de
rugăciune, în timp ce citești următoarea provocare motivațională, „Dumnezeu încă te cheamă”.
Ne rugăm pentru călătoria ta,
Echipa Redeșteptare și Reformă

Înainte de lansare - 2 mai - Un gând devoțional
Dumnezeu încă te cheamă
de Don MacLafferty
Dumnezeu Își cheamă mereu poporul la Sine. Biblia este plină de relatări despre cei care
au răspuns chemării și despre cei care au respins chemarea.
Dumnezeu a chemat, iar Adam și Eva s-au ascuns. (Geneza 3:9,10).
Dumnezeu a chemat și Noe a construit o arcă pentru un potop despre care lumea spunea că
nu va veni niciodată. (Geneza 6:14-22)
Dumnezeu a chemat şi Avram și Sarai și-au părăsit familia, casa și țara lor. (Geneza 12:14)
Dumnezeu a chemat și Iacov s-a luptat și a strigat: „Nu te voi lăsa să pleci dacă nu mă
binecuvântezi”. (Geneza 32:26)
Dumnezeu a chemat și Moise a prezentat mai întâi scuze, apoi i-a spus lui Faraon: „LasăMi poporul Meu să plece”. (Exodul 8:20-32)
Dumnezeu a chemat și Iosua a căzut cu fața la pământ, apoi a mers în jurul Ierihonului de
treisprezece ori. (Iosua 5:14-6:15)
Dumnezeu a chemat și Ghedeon a distrus altarul lui Baal, a sunat din trâmbiță și i-a alungat
pe madianiți. (Judecători 6:27-7:22)
Dumnezeu a chemat și Samuel a alergat la Eli de trei ori înainte de a răspunde: „Vorbește,
căci robul Tău ascultă”. (1 Samuel 3:10)
Dumnezeu a chemat și Ilie l-a înfruntat pe Israel pe Muntele Carmel, a reconstruit altarul
lui Dumnezeu și s-a rugat pentru foc. (1 Împărați 18:21-38)
Dumnezeu a chemat și Iona a fugit, a fost înghițit de un pește și apoi a chemat Ninive la
judecată. (Iona 1-4)
Dumnezeu a chemat și Isaia a șoptit cu uimire: „Iată-mă, trimite-mă!”. (Isaia 6:8)
Dumnezeu a chemat şi Filip a alergat la carul etiopianului și a făcut un ucenic pentru
Hristos. (Faptele Apostolilor 8:29,30)
Dumnezeu a chemat și Saul din Tars a întrebat: „Cine ești Tu, Doamne?”, a postit trei zile,
apoi L-a proclamat pe Cel pe care Îl urâse ca fiind „Fiul lui Dumnezeu”. (Faptele Apostolilor 9:59, 20)
Dumnezeu a chemat și Anania și-a pus mâinile peste omul care venise să-l persecute și a
spus: „Frate Saul, Domnul Isus... m-a trimis ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut de Duhul
Sfânt”. (Faptele Apostolilor 9:10-17)
Dumnezeu l-a chemat și Petru și-a riscat atât slujba, cât și reputația pentru a-L propovădui
pe Isus lui Corneliu, însetat de Evanghelie. (Faptele Apostolilor 10:9-48)
Dumnezeu a chemat și Ioan a căzut la picioarele lui Isus ca un mort. (Apocalipsa 1:17)
În ultima scrisoare de dragoste a lui Isus, El îi cheamă pe oamenii Săi din ultimele zile, din
exterior – să privească în interior, acolo unde El dorește să fie în inimile noastre: „Iată, Eu stau la
ușă și bat; dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi lua masa cu el, și el
cu Mine.” (Apocalipsa 3:20)
Aceasta este chemarea Lui pentru toți - copii, adolescenți și adulți acum. Dacă așteptăm o
altă chemare, în curând va fi prea târziu. El ne cheamă pe tine și pe mine cu toată dragostea Tatălui
nostru Dumnezeu, cu dragostea Sa ca Mântuitor și Domn și cu dragostea Duhului Sfânt.

Aceasta este chemarea Sa pentru trezire personală și mărturie personală. De-a lungul
veacurilor, El a chemat întotdeauna poporul Său. Acum există o intensitate crescândă în vocea Sa,
căci El spune: „Vin curând...”. (Apocalipsa 22:7) El a pregătit un loc în ceruri pentru ca noi să
putem fi acolo unde este El. (Ioan 14:3)
Timpul se apropie de sfârșit. Nu este momentul să răspundem la chemarea Sa ascunzândune, asemeni lui Adam și Evei. Nu este timpul să confundăm cu vocea Lui, aşa cum a făcut Samuel
care „nu cunoștea încă pe Domnul” (I Samuel 3:7). Nu este timpul să fugim în direcția greșită
asemeni lui Iona.
Acum este timpul să cădem cu fața la pământ în fața lui Isus Hristos, ca apostolul Ioan, să
ne întoarcem la El, să ne întoarcem la altar și să ne închinăm Lui ca Rege al regilor și Domn al
domnilor.
Dumnezeu încă ne cheamă, iar astăzi te cheamă şi pe tine!
Don MacLafferty este fondator/președinte al organizației In Discipleship. Dumnezeu a
mișcat inima lui Don și a soției sale, April, pentru a-i chema pe tineri și pe bătrâni la o trezire
zilnică cu Isus, prin puterea Duhului Sfânt. Ei mobilizează bisericile și școlile pentru a se asocia
în echiparea părinților pentru a-și educa copiii ca discipoli și a-i pregăti pentru misiune.
Provocarea inimii
Există un motiv pentru care citești cuvintele de mai sus. Dumnezeu conduce evenimentele
din viața ta pentru a avea oportunități specifice să auzi chemarea Sa. Chemarea Lui a venit astăzi
la tine. Este o chemare spre a păși într-o experiență de trăire profundă a renașterii personale cu El.
Este o chemare de a-L urma pe Isus oriunde El te va conduce. Ești pregătit să răspunzi la această
chemare?
Ești gata astăzi să urmezi chemarea Lui pentru o experiență și mai profundă, vibrantă, vie,
cu El și cu Cuvântul Său?
10 cereri de rugăciune - În timp ce îți pregătești inima pentru 40 de zile de rugăciune
- Roagă-te ca Dumnezeu să-ți pregătească inima pentru ceea ce El este pe cale să facă.
- Roagă-te să recunoști chemarea personală și plină de iubire a lui Dumnezeu în viața ta.
- Roagă-te pentru Cuvântul lui Dumnezeu ca el să devină mai viu și mai real pentru tine.
- Roagă-te să auzi vocea Lui vorbindu-ți personal, în fiecare zi, în inima ta.
- Roagă-te ca rugăciunea să devină cu adevărat respirația esențială a sufletului tău.
- Roagă-te în legătură cu Psalmul 139:23-24.
- Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea curaj și putere să îndepărtezi orice distragere a atenției
din viața ta care te-ar putea împiedica să auzi vocea Lui în timpul acestor 40 de zile de rugăciune.
- Roagă-te ca Duhul Sfânt să-ți dea o umblare mai profundă, mai vie și vibrantă cu Isus.
- Roagă-te cu privire la persoanele pe care le poți invita să ți se alăture în rugăciune în
timpul acestor 40 de zile de rugăciune.
- Roagă-te cu privire la cele 7 nume pe care să le alegi pentru cele 40 de Zile de Rugăciune.
Resursă pentru aprofundare:
Eliberarea căii pentru Duhul Sfânt - resursă PDF
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Prima zi (3 mai)
O renaștere a adevăratei evlavii
Nu ne vei înviora iarăși, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine? - Psalmul 85:6
Cea mai mare și mai urgentă dintre toate nevoile noastre este renașterea adevăratei evlavii
printre noi. Căutarea acestei redeșteptări ar trebui să fie preocuparea noastră cea dintâi. Este
necesar un efort stăruitor pentru a obține binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu
este dornic să Își reverse binecuvântarea asupra noastră, ci pentru că noi nu suntem pregătiți să o
primim. Tatăl nostru ceresc dorește mult mai mult să le dea Duhul Său Sfânt celor care Îl cer, decât
doresc părinții pământești să le ofere daruri bune copiilor lor. Totuși lucrarea noastră este aceea de
a îndeplini condițiile prin care Dumnezeu a făgăduit să ne acorde binecuvântarea Sa - mărturisirea
păcatelor, umilință, pocăință și rugăciune stăruitoare. - Solii alese, vol. 1, pag. 121
Provocarea inimii
Dumnezeu este singura sursă a adevăratei treziri. Renașterea este nevoia noastră cea mai
urgentă.
Simți nevoia unei adevărate treziri? Ai realizat urgența acesteia?
Crezi că Tatăl este mai mult decât dispus să iți dea Duhul Sfânt?
Indiferent unde te afli sau cât de mort te simți, ia-ți inima în dinți și crede în promisiunea
Lui. Adevărul măreț este că Dumnezeul nostru are putere să învie. El poate să ne învie din nou,
dându-ne din nou un impuls vieții noastre spirituale.
Vrei să ceri astăzi o înviere personală?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru înviere personală și nu renunța până când Dumnezeu nu răspunde.
● Roagă-te ca, dacă există ceva care Îl împiedică pe Dumnezeu să facă o lucrare mai
profundă în viața ta, El să-ți dezvăluie acest lucru.
● Roagă-te pentru lista ta de 7 nume, nume după nume.
● Roagă-te pentru ca Duhul Sfânt să-ți dea astăzi oportunități concrete de a mărturisi.
● Roagă-te ca Duhul Sfânt să călăuzească misiunea bisericii noastre mondiale.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua a 2-a (4 mai)

Smerenia - Căutarea - Întoarcerea
Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta
faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi
tămădui ţara. - 2 Cronici 7:14
Pocăința, smerenia, inima zdrobită și duhul smerit sunt jertfele pe care Dumnezeu le
primește. - Review and Herald, 19.12.1899
Provocarea inimii
Păcatul este atât de grav și de teribil, încât nimic din ceea ce putem face vreodată, nici o
cantitate de fapte bune, nu poate anula prăpastia pe care a provocat-o păcatul. Dar Dumnezeu, în
mila Sa infinită, nu ne cere să facem ceea ce nu putem face noi înșine. El acceptă recunoașterea
simpla şi umilă a faptului că avem nevoie de El. Simți că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de
vindecarea Sa? O poți avea, astăzi! Pur și simplu, întoarce-te la Isus chiar acum în rugăciune și
mărturisește-ți nevoia. Apoi alege să te încrezi în harul Său atotsuficient pentru a te împuternici în
umblarea ta, în timp ce tu te îndepărtezi de rău și te întorci la neprihănirea Sa.

Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Dumnezeu să facă să îţi fie evidentă marea ta nevoie de harul Său.
● Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să te încrezi în puterea Sa pentru a obține victoria în
luptele tale personale şi zilnice cu păcatul.
● Roagă-te ca Duhul Sfânt să se reverse asupra pastorului tău și a bisericii tale.
● Roagă-te ca un spirit de rugăciune să umple inimile tuturor celor aflați în poziții de
conducere.
● Roagă-te ca Dumnezeu să repare orice relație afectată din viața ta, relație care trebuie
refăcută, și să-ți ofere o inimă pocăită și smerită cu adevărat, dacă ai rănit pe altcineva.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua a 3-a (5 mai)

Redeșteptare și Reformă - O experiență combinată
Iată, stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi
cina cu el, și el cu Mine. - Apocalipsa 3:20
Trebuie să aibă loc o redeșteptare și o reformă, sub influența lucrării Duhului Sfânt.
Redeșteptarea și reforma sunt două lucruri diferite. Redeșteptarea înseamnă o înnoire a vieții
spirituale, o înviorare a puterilor minții și inimii, o înviere din moartea spirituală. Reforma
înseamnă o reorganizare, o schimbare a ideilor și teoriilor, a obiceiurilor și practicilor. Reforma
nu va aduce roadele bune ale neprihănirii, dacă nu este legată de o renaștere produsă de Duhul
Sfânt. Renașterea și reforma trebuie să-și facă lucrarea rânduită lor și să se împletească în
îndeplinirea acestei lucrări. - SAa 61.1
Provocarea inimii
Transformarea vieții noastre în persoane care manifestă dragostea lui Isus este o lucrare de
o viață. Această lucrare are loc pe măsură ce Duhul Sfânt ne aduce viață spirituală. Puterea de
înviere a lui Dumnezeu ne înviorează și, ca urmare, foamea noastră de Isus crește. Dar nu se
termină aici. Frumusețea redeșteptării este că ea este continuă și duce la o reformare a fiecărui
aspect al vieții noastre, a fiecărui gând și a fiecărui comportament.
Uneori tânjești mai mult după redeșteptare decât după reformă? Ți-e teamă că, dacă renunți
la o credință, la un model de gândire, la o plăcere sau la un comportament, aceasta ți-ar lua plăcerea
de a trăi şi că ți-ar face viața mai puțin interesantă?
Nu uita, același Dumnezeu pe care Îl cunoști ca fiind Tatăl iertător, iubitor, bun și milostiv,
același Dumnezeu dorește, de asemenea, să aducă o reformă autentică în viața ta. Te vei încrede
astăzi în voia Lui desăvârșită? Îl vei invita pe Isus, nu doar la ușa inimii tale, ci ca să intre înăuntru,
să se simtă ca acasă, să petreacă timp de calitate cu tine, ajutându-te să-ți rearanjezi viața, să-ți
descâlcești inima, să repari ceea ce este stricat și să cureți mizeria, praful și murdăria pe care le-a
adus păcatul?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea o inimă care să fie dispusă să trăiască în ascultare
deplină de voia Sa. Roagă-te pentru biruință asupra acelor păcate specifice cu care încă te lupți.
● Roagă-te pentru orice tânăr sau orice credincios, pe care îl cunoști, dar care se luptă cu
dependența, depresia sau alte probleme de sănătate mintală.
● Roagă-te pentru membrii bisericii din Europa de Est, pentru ca Dumnezeu să intervină
și El să fie preamărit în această criză dureroasă care este în curs de desfășurare.
● Roagă-te pentru credincioșii care se confruntă cu persecuția religioasă chiar acum, cum
ar fi în Asia și în Orientul Mijlociu.
● Roagă-te pentru lista ta formată din cele 7 nume.

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua a 4-a (6 mai) Mărturie - Jerry Page
40 de zile de rugăciune și fratele meu Alan
de Jerry Page
Fratele meu mai mare, Alan, a fost foarte răzvrătit în tinerețe, ajungând să se despartă de
Domnul și de biserică pentru cea mai mare parte a vieții sale. Viața lui egocentrică l-a costat în
cele din urmă divorțul la prima lui căsnicie. Cariera sa în domeniul sănătății îi adusese o mulțime
de bani, dar apoi a pierdut cea mai mare parte din ei. Ocazional, a încercat să se implice mai mult
în biserică, dar stilul său de viață și obiceiurile sale l-au tras mereu înapoi într-o viață fără Domnul.
Familia noastră, inclusiv părinții noștri, s-au rugat cu toții, ani de zile, pentru ca Alan să își predea
în totalitate viața lui Isus.
În toamna anului 2010, tânărul meu fiu de credință, Zac, și soția sa, Leah, au decis să facă
din Alan una dintre cele șapte persoane asupra cărora să se concentreze în timpul unei campanii
de 40 de zile de rugăciune desfăşurate la Universitatea Andrews. Cam în acea perioadă, m-am
simțit și eu profund impulsionat să mijlocesc cu tărie pentru mântuirea lui. Lucruri uimitoare au
început să se întâmple pe măsură ce Dumnezeu a permis ca anumite circumstanțe noi să apară în
viața lui Alan.
Evenimente majore au început să se abată asupra lui Alan. Cea de-a doua soție l-a părăsit,
iar diabetul său s-a agravat, ceea ce a dus la amputarea unui picior. Totul părea să meargă prost
pentru el. Dar, într-o zi, în timp ce zăcea pe un pat de spital, Alan, în cele din urmă, a întins mâinile
către Isus și a spus: „Îți dau viața mea în totalitate ție”. L-am lăudat cu toții pe Domnul.
Prețioasă sa fiică, Christy, l-a ajutat pe Alan să lucreze la refacerea relației sale cu
Dumnezeu și cu biserica. A devenit entuziast, mărturisind altora și împărțind literatură pentru o
vreme. Dar, după cum știți, forțele Satanei nu renunță aşa de ușor atunci când văd că unul dintre
captivi îl găsește pe Dumnezeu. El a început să alunece în vechile obiceiuri, a avut suișuri și
coborâșuri şi a simțit, în cele din urmă, că este prea rău pentru a fi salvat și astfel a renunțat din
nou la călătoria sa spirituală.
Într-o zi Alan mi-a spus că simțea pur și simplu că nu poate face schimbările necesare și
că nu va putea trăi pentru totdeauna cu Domnul. I-am împărtășit din nou versete din Scriptură
despre puterea Domnului nostru de a ne salva și l-am îndemnat să nu renunțe. I-am spus: „Familia
ta nu se va mulțumi cu atât și vom continua să ne rugăm intens pentru tine. Isus te poate salva!”.
Christy a continuat să îl ducă la o biserică mică proaspăt înființată, unde fraţii îl îndrăgeau
pe Alan și el se bucura de părtășia lor. Ea l-a convins să meargă la un seminar de recuperare în
urma diabetului. El ne-a spus râzând că a scăpat de toată mâncarea nesănătoasă din frigider, așa
cum i-au spus ei, și nu a mai rămas nimic!
Vineri seara, un evanghelist al unei biserici locale a început o serie de evanghelizări la care
a participat și această mică comunitate a bisericii. Christy l-a dus pe Alan la prima întâlnire din
acea seară. La apelul de încheiere, evanghelistul i-a îndemnat pe oameni să bifeze pe foaia lor dacă
vor să fie în ceruri cu Isus. Ea a spus că Alan și-a marcat angajamentul cu litere mari - „Predat și
acoperit din nou de neprihănirea lui Isus!”
În acea noapte, Alan a fost găsit pe podeaua bucătăriei sale, mort în urma unui atac cerebral
major. Ce Dumnezeu slujim! El a găsit o cale de a-l salva pe fratele meu Alan în ultimul minut al
vieții sale! Alan avea 75 de ani când a murit; familia noastră și alții s-au rugat pentru el toată viața
lui!
Te-ai rugat pentru cineva ani de zile și nu l-ai văzut încă venind la Isus? Niciodată,
niciodată nu renunța!
În timp ce conduceam slujba de înmormântare a lui Alan și ascultam aprecierile pline de
bucurie ale celor două soții divorțate, ale celor două fiice iubitoare, ale multor rude din familia

extinsă, ale prietenilor de petrecere și ale colegilor de serviciu, inima mea era atât de plină de
bucurie și laudă față de Isus pentru puterea Sa de a salva pe oricine dorește, în orice moment!
Părinții mei dragi muriseră cu mulți ani mai înainte ca Alan, în sfârșit, să se întoarcă la Isus. Ce
surpriză va fi în acea dimineață a învierii, când îl vor îmbrățișa pe Alan și vor porni împreună
pentru a fi totdeauna alături de Isus!
Te îndemn să folosești cu adevărat aceste 40 de zile de rugăciune. Imaginează-ți doar ce
poate face Dumnezeul nostru infinit pentru tine și prin tine, în timp ce Îi înalți cât mai urgent cereri
de rugăciune! El „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, prin puterea care
lucrează în noi,” (Efeseni 3:20).
Jerry Page este secretar de departament al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea.
Provocarea inimii
Există cineva în viața ta care este prins într-un întuneric adânc? Sau poate este cineva pe
care îl cunoști și care s-a îndepărtat de Dumnezeu ori nu prea reușește deloc să se prindă de Isus?
Există speranță pentru acea persoană, chiar dacă totul pare fără ieșire. Nu ar trebui să
renunți niciodată să te rogi, să mijlocești și să lucrezi pentru mântuirea acestor persoane prețioase.
În timp ce ai citit mărturia de astăzi, îți vine în minte cineva? Ce nume ar putea avea nevoie
de mijlocirea ta zilnică și continuă?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să mijlocești pentru cei care au nevoie în aceste
40 de zile de rugăciune.
● Roagă-te pentru lista ta de 7 persoane și roagă-te pentru nevoile concrete pe care le
cunoști.
● Roagă-te pentru provizii pentru cei care și-au pierdut recent casele sau pe cei dragi în
urma unui incendiu, a unei inundații, a unei boli sau a oricărui alt dezastru natural.
● Roagă-te pentru toți misionarii pe care îi cunoști, care sunt departe de casă sau de familie,
pentru ca ei să fie plini de bucurie în slujirea lor.

Ziua a 5-a (7 mai) Cereri de rugăciune pentru Sabat:

● Roagă-te pentru o binecuvântare specială în Sabat și pentru ca Dumnezeu să-ți vorbească
într-un mod personal.
● Roagă-te pentru cele 7 persoane de pe lista ta.
● Roagă-te pentru vecinii tăi care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
● Roagă-te pentru mai mulți lucrători plini de duh și consacrați în via lui Dumnezeu.
● Roagă-te pentru a afla cum îți cere Dumnezeu să lucrezi mai specific în slujba Lui.

Ziua a 6-a (8 mai) Cereri de rugăciune Duminică:

● Roagă-te pentru viitoarea sesiune a Conferinței Generale (6-11 iunie) din St. Louis, SUA.
● Roagă-te pentru oportunități de a-i îndruma și conduce personal pe noii credincioși.
● Roagă-te pentru voia lui Dumnezeu pentru viitoarele alegeri din biserică și numirea de
noi lideri.
● Roagă-te pentru sala de rugăciune din cadrul sesiunii Conferinței generale și pentru
camera de rugăciune virtuală online, pentru ca să participe cât mai mulți.
● Roagă-te pentru cele 7 persoane de pe lista ta de rugăciune.
Resursă pentru aprofundare:
Experimentându-L pe Dumnezeu prin rugăciune și laudă, Principii ale rugăciunii de
mijlocire și altele - Colecție de Jerry și Janet Page

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Săptămâna 2: 9-15 mai | Tema: Misiune - Implică-te
Ziua a 7-a (9 mai) Gândul devoțional - Ted Wilson
Misiune - Implică-te!
de Ted N. C. Wilson
Trăim într-o perioadă marcată de schimbări fără precedent. Dumnezeu cere poporului Său
rămas, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, să pregătească calea Domnului bazându-se complet
pe El, să primească puterea ploii târzii a Duhului Sfânt și să se implice în misiunea Sa. Este timpul
pentru strigătul final și puternic: proclamarea mesajelor primului, celui de-al doilea și celui de-al
treilea înger. Hristos ne-a chemat să fim semănători ai Cuvântului Său și să ne implicăm pe deplin
în misiunea din ultima zi a lui Dumnezeu de a proclama mesajele celor trei îngeri ai lui Hristos.
Fiecare dintre noi este chemat să fie partener cu Semănătorul ceresc, Isus Hristos, în participarea
la misiunea bisericii de a proclama mesajul final al lui Dumnezeu de dragoste, neprihănire,
răscumpărare și avertismentul profetic din ultima zi care anunță revenirea în curând a lui Hristos.
Toți sunt semănători, toți sunt implicați în misiune! Toți să spună: „Da, Doamne, voi merge și voi
proclama Cuvântul Tău!”. Implicarea totală a membrilor înseamnă că fiecare trebuie să facă ceva
pentru Domnul! Așa cum spune tema sesiunii Conferinței generale din 2022, „Isus vine! Implicăte!”
Marcu 4 îl surprinde pe Isus vorbind cu mii de oameni lângă Marea Galileii. Ascultătorii
puteau vedea pe acea câmpie și pe dealurile de dincolo semănătorii și secerătorii care se ocupau
cu sârguință de aruncarea semințelor și de recoltarea grâului timpuriu.
Marcu 4:3-9 spune: „„Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene. Pe când semăna, o
parte din sămânţă a căzut lângă drum: au venit păsările şi au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un
loc stâncos, unde n-avea mult pământ: a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc; dar,
când a răsărit soarele, s-a pălit; şi, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între
spini; spinii au crescut, au înecat-o şi n-a dat rod. O altă parte a căzut în pământ bun: a dat rod,
care se înălţa şi creştea; şi a adus: una treizeci, alta şaizeci, şi alta o sută.” Apoi a zis: „Cine are
urechi de auzit să audă.”„
Marcu 4:14 spune că „semănătorul seamănă cuvântul”. Matei 13:37 indică faptul că
Semănătorul seminței bune este Fiul Omului, Isus Hristos. Noi trebuie să fim părtași cu El,
implicându-ne în misiunea Sa ca semănători ai adevărului. În Parabolele Domnului Hristos, pagina
36, se spune că „Tot la fel trebuie să semene și slujitorii Săi.” Toți trebuie să se implice în misiunea
de a semăna Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ca parte a Implicării totale a membrilor în aceste
ultime zile din istoria pământului.
Versetul 15 spune: „Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este
semănat Cuvântul; dar după ce l-au auzit, vine Satana îndată şi ia Cuvântul semănat în ei.”
Prețiosul Cuvânt al lui Dumnezeu ajunge la ascultătorii neatenți ca o cărare împietrită care nu are
profunzime.
Versetele 16-17 spun: „Tot aşa, cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută în locurile stâncoase sunt
aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie; dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la
o vreme; şi cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.”
Această sămânță nu poate găsi pământ adânc pentru a crește. Deoarece rădăcinile nu pătrund adânc
în solul unei comuniuni cu Hristos în fiecare zi, persecuțiile și ispitele își iau partea lor. Parabolele
Domnului Hristos, pag. 48, indică: „Mulți au un simțământ de înstrăinare de Dumnezeu, o
recunoaștere a faptului că sunt încă robi eului și păcatului lor, aceștia fac eforturi ca să producă o
schimbare, dar ei nu-și răstignesc eul”. Rămâneți aproape de Dumnezeu și împotriviți-vă să fiți un
ascultător „de piatră”.
Versetele 18-19 „Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini; aceştia sunt cei ce
aud Cuvântul; dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care
îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor.” Parabolele Domnului Hristos, la pagina 50, continuă:
„Harul poate lucra numai în inima care se pregătește totdeauna pentru primirea prețioaselor

semințe ale adevărului.” Rămâneți aproape de Domnul prin studierea Bibliei, a Spiritului Profetic
și prin rugăciune neîncetată.
Versetul 20 „Alţii apoi sunt înfăţişaţi prin sămânţa căzută în pământ bun. Aceştia sunt cei
ce aud Cuvântul, îl primesc şi fac rod: unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută”
Dumnezeu dorește ca noi toți să fim „ascultători asemenea pământului bun” care ne
încredem cu toată puterea în neprihănirea lui Hristos și care spunem: „Doamne, mă voi duce”
pentru a semăna Cuvântul Tău. Cu toții trebuie să fim implicați în ultima mare misiune de
avertizare și speranță a lui Dumnezeu. „Isus vine! Implică-te!”
Șaptea.

Ted N.C. Wilson este președintele Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a

Provocarea inimii
La fiecare predică pe care o auzim, cu fiecare text din Scriptură pe care îl citim, Dumnezeu
sădește semințe. De multe ori este foarte încurajator, alteori poate fi o provocare, dar putem fi
siguri că puternicul Cuvânt al lui Dumnezeu își va face lucrarea dorită în inimile și viețile noastre
dacă Îl lăsăm, adică dacă primim Cuvântul, îl digerăm, îl păstrăm și îl punem în practică.
Scopul primirii Cuvântului lui Dumnezeu și al permiterii ca el să ne transforme viața este
acela de a putea împărtăși mesajul său de veste bună oamenilor din jurul nostru. Semănătorul divin
ne face colaboratori împreună cu El. Îți vei deschide inima pentru a primi semințele Sale astăzi?
Te vei alătura misiunii Sale de a împărtăși semințele Sale cu oricine îți iese în cale?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru o nouă înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu și pentru o inimă deschisă,
astfel încât Cuvântul să îți poată remodela convingerile și valorile personale.
● Roagă-te pentru frații și surorile noastre din Shanghai.
● Roagă-te pentru curaj pentru membrii bisericii noastre din Rusia și Ucraina.
● Roagă-te pentru o carte pentru copii și o revistă care au fost scrise recent special pentru
poporul ucrainean, pentru ca aceste resurse speciale să fie oportune și să ajungă la multe inimi
pentru Împărăție.
● Roagă-te ca apelul „Isus vine! Implică-te!” să aibă prioritate urgentă în viața ta de zi cu
zi.
Resurse pentru aprofundare
Cum să faci parte din implicarea totală a membrilor
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua a 8-a (10 mai)

Tu ești lumina
„Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi
oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din
casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune
şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” - Matei 5:14-16
Omenirea nu are în sine nici o lumină. Despărțiți de Hristos, noi suntem ca o făclie
neaprinsă, ca luna, atunci când fața ei este întoarsă de la soare. Noi nu avem nici o singură rază de
strălucire, pe care să o revărsăm în întunericul lumii. Dar când ne întoarcem spre Soarele
Neprihănirii, când venim în atingere cu Hristos, tot sufletul se luminează de strălucirea feței Sale
divine. - Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 40

Provocarea inimii
Ați citit citatul prezentat mai sus? Poate îl citești din nou. Îți dai seama că îngerii așteaptă
să lucreze prin tine pentru a ajunge la oamenii pierduți? Nu este acest lucru uimitor?
Ești invitat nu doar să fii umplut cu Duhul Sfânt pentru sfințirea ta personală, ci și să
participi în mod activ la împărtășirea adevărului, iubirii și neprihănirii lui Isus unei lumi al cărei
timp se scurge.
Gândește-te la familia ta, la prietenii tăi, la vecinii tăi, la colegii tăi de muncă. Roagă-L pe
Dumnezeu să-ți arate cine are nevoie de lumina lui Isus în viața lui. Pentru cine ar trebui să te rogi
și, de asemenea, să iei legătura în mod special în această săptămână?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te cu insistență pentru cele 7 persoane de pe lista ta.
● Roagă-te pentru ca Dumnezeu să te ajute să vezi nevoile oamenilor pentru care te rogi și
pentru înțelepciune în ceea ce privește modul în care să-i ajuți.
● Roagă-te ca instituțiile medicale adventiste din zona ta și din întreaga lume să fie o
lumină pentru slava Sa, pentru a ajunge la cei care au nevoie de vindecare și încurajare.
● Roagă-te pentru credincioșii care se luptă în Sudan, deoarece tulburările economice și
ploile neregulate fac să crească prețurile și reduc recoltele.
● Roagă-te ca Dumnezeu să rupă lanțurile care țin atât de mulți oameni în robie spirituală.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua a 9-a (11 mai)
Cum să ajungi la familia ta
„Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință
şi este mai rău decât un necredincios.” - 1 Timotei 5:8
„... trebuie să fii serios, hotărât să-ți faci datoria în căminul tău și să-i iei cu tine pe membrii
familiei tale, dacă va fi posibil. Să nu precupețești nici un efort în a-i convinge să te însoțească în
călătoria către cer.” - Căminul Advent 352
Provocarea inimii
Cu toții avem membri ai familiei apropiate sau extinse care nu s-au îndrăgostit încă de Isus
și nu s-au hotărât să trăiască cu credință pentru El. Sau poate că L-au urmat cândva pe Isus și acum
s-au îndepărtat. Poate că unii sunt atei sau au alte motive pentru decizia lor. Sau poate că nu au
avut niciodată șansa să audă, să înțeleagă și să vadă pe deplin Evanghelia în cuvinte și acțiuni.
Aveți responsabilitatea de a face tot ceea ce vă stă în putință pentru a ajunge cu blândețe,
amabilitate și cu multă înțelepciune și dragoste la acei membri ai familiei, arătându-le că vă pasă
și, la momentul potrivit, arătându-le adevărul și dragostea lui Isus.
Vei face în rugăciune această lucrare importantă de mijlocire și slujire față de membrii
familiei tale necredincioși/neadventiști/înapoiați? Te vei angaja să fii mai intenționat în acțiunile
tale de apropiere față de ei?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru familia ta. Sunt unii membri cu care ai probleme? Roagă-te pentru ei în
mod special și pentru tine, în timp ce cauți modalități de a le sluji, arătându-l pe Isus prin cuvintele
și acțiunile tale.
● Roagă-te pentru membrii căzuți în dizgrație din biserica și localitatea ta.
● Roagă-te ca Dumnezeu să le dea copiilor tăi (sau copiilor tăi spirituali) puterea de a
rezista în fața atacurilor și înșelăciunilor lui Satana. Cereți ca Isaia 49:25 să se împlinească atunci
când te rogi.

● Roagă-te pentru siguranța și păstrarea credinței copiilor tăi. Roagă-te ca ei să prindă
dragul de a se implica în misiunea personală.
● Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să se reverse cu putere asupra membrilor familiei
fiecărui lider și membru al personalului Conferinței Generale.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 10 (12 mai)
Atingând orașul dumneavoastră
„Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru
că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!” - Ieremia 29:7
„Importanţa faptului de a ne face drum în oraşele mari îmi este încă pusă înainte. De mulţi
ani, Domnul ne prezintă această datorie şi, cu toate acestea, nu vedem decât puţin realizânduse în
marile noastre centre populate. Dacă nu pornim această lucrare întro manieră hotărâtă, Satana va
înmulţi greutăţile, care nu vor fi uşor de trecut. Suntem cu mult în urma lucrării ce ar fi trebuit
făcută în aceste oraşe îndelung neglijate. Lucrarea va fi acum mai grea decât a fost cu câţiva ani
în urmă. Însă, dacă o vom întreprinde în Numele Domnului, barierele vor fi înlăturate şi biruinţele
decisive vor fi ale noastre.” - Misiunea în Marile Orașe, pag. 30.
Provocarea inimii
Majoritatea lumii trăiește în orașe. Deși trebuie să Îi cerem lui Dumnezeu să ne arate când
trebuie să ne mutăm la țară, nu trebuie nici să neglijăm lucrarea din orașe. Miliarde de oameni sunt
prinși fără speranță în dependențele, zgomotul, distragerile și stilul de viață din orașe.
Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea o povară pentru slujirea în orașe. Poate că El vă cheamă
să începeți un „centru de influență” sau o firmă care să aibă în vedere slujirea pentru a ajunge la
sufletele pierdute din orașele lumii. Sau poate că El te cheamă, pe tine și biserica ta, să vă implicați
într-o lucrare de evanghelizare integrală, prin diferite slujbe, pentru oamenii din orașul tău?
De ce nu Îi ceri lui Dumnezeu să-ți arate cum să slujești cel mai bine oamenilor din orașul
sau satul tău?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru bunăstarea propriului tău oraș. Roagă-te ca Evanghelia să strălucească
prin tine și prin biserica ta în orașul tău.
● Roagă-te pentru primarul orașului/orașului/satului tău și pentru alți lideri ai comunității.
Roagă-te pentru mântuirea lor și pentru ca Dumnezeu să le dea înțelepciune pentru o bună
conducere.
● Roagă-te pentru orașele care nu au o prezență adventistă - ca Dumnezeu să ridice
lucrători pentru seceriș.
● Roagă-te pentru centrele urbane globale, Misiunea către orașe și Centrele de influență
situate în orașele neatinse din întreaga lume. Roagă-te ca mulți să fie aduși la Isus.
● Roagă-te pentru ca liderii din aceste centre să aibă înțelepciune pentru a-și îndeplini
misiunea pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 11 (13 mai) Mărturie - Sebastien Braxton
Mirosind ca un înger
de Sebastien Braxton
Când am bătut la ușă, o femeie de vârstă mijlocie, a deschis-o ușor pentru a mă întâmpina.
Am început să-i explic că mergeam din ușă în ușă să vând literatură creștină. Ea m-a întrerupt rapid
și m-a întrebat dacă pot să revin mâine. Părea tulburată emoțional. M-am sprijinit pe propria mea
experiență și i-am răspuns: „Doamnă, de obicei nu ne întoarcem. Așa că, dacă nu sunteți interesată,
este perfect în regulă. Avem câteva cărți de probă pe care vi le pot oferi pentru aproximativ zece
sau douăzeci de dolari...”. Din nou, mi-a respins afirmația și mi-a cerut să revin a doua zi. Am
consimțit și am promis că voi reveni. Ușa s-a închis rapid.
În ciuda rezistenței mele încăpățânate față de Duhul, m-am întors la ea acasă. Înainte de a
putea termina de bătut, ușa s-a deschis și ea m-a invitat înăuntru să aștept în bucătărie. Eram atât
de complet convins că aceasta va fi o pierdere de timp, încât nici măcar nu mi-am adus toate cărțile
înăuntru cu mine. Am regretat curând această decizie. La vedere se afla un cec bancar în alb, deja
semnat. Asta însemna că era pregătită să cumpere cărțile; trebuia doar să știe prețul. Am început
să-mi cer scuze în fața Duhului Sfânt pentru lipsa mea de credință.
La întoarcere, ea a observat cărțile pe care le-am pus pe masă și a spus: „Voi cumpăra toate
cărțile pe care le aveți dacă îmi puteți răspunde la o singură întrebare”.
În stare de șoc, am spus: „Bineînțeles, orice!”.
„Sunteți un înger?”, m-a întrebat ea.
Am clătinat din cap. „Nu, doamnă, nu sunt un înger”.
„Ești sigur că nu ești un înger?”, a întrebat ea suspicioasă, strâmbând din ochi.
„Da, sunt sigură. Puteți să o întrebați pe mama mea. Ea vă va spune”, am spus cu un ușor
chicotit. Apoi am întrebat curioasă: „De ce m-ați întreba asta?”.
Răspunsul ei mi-a schimbat întreaga înțelegere a modului în care Dumnezeu s-a implicat
în aducerea noastră împreună. Femeia mi-a spus că, cu un an înainte, avusese un vis în care
dialogase cu un înger al cărui chip nu-l putea vedea din cauza strălucirii sale. Când s-a trezit,
crezând că a fost doar un vis, s-a așezat și și-a dat seama că același înger se afla la picioarele patului
ei! Îngerul a zburat rapid pe fereastră și, cât de repede a putut, a alergat la fereastră pentru a-l vedea
- dar fără succes.
Când și-a tras capul înapoi în interiorul ferestrei, un miros copleșitor se odihnea în cameră.
Mirosul era plăcut, dar nefamiliar. Ea a început o căutare a sursei mirosului. A mirosit fiecare
parfum, apă de colonie, plantă, esență, odorizant, orice miros pe care l-a putut găsi. Nici unul dintre
ele nu se potrivea. Până când am apărut eu la ușa ei. Femeia mi-a spus: „Tu aveai mirosul! Am
fost atât de copleșită încât m-am panicat și am întrebat dacă puteți reveni mâine. M-am gândit că,
dacă ești un înger de la Dumnezeu, te vei întoarce. Nu ai fi mințit”.
Și când te gândești că era cât pe ce să nu mă întorc! Era cât pe ce să ratez o ocazie de a lua
parte la un miracol al lui Dumnezeu, pierzându-mi pasiunea pentru suflete în rutina serviciului.
Ea a continuat să spună: „Chiar și acum, încă mai ai mirosul”. Ne-am rugat împreună și
ne-am îmbrățișat, iar ea a cerut studii biblice.
Asemenea unei experiențe moderne a lui Corneliu (Fapte 10), Dumnezeu pregătește pe
cineva chiar acum pentru tine. Cred că Dumnezeu a lăsat acel miros cu mai bine de un an înainte
pentru ca să confirme autoritatea cerească a celui care l-a purtat din nou. Din fericire, Dumnezeu
nu face deosebire între oameni și va oferi cu plăcere aceeași experiență oricui este dispus să se
ofere pentru mântuirea altora. Dacă ești dispus să te lași condus de Duhul Sfânt și să te pui la
dispoziția cerului, atunci vei „mirosi ca un înger” pentru un suflet pe care Dumnezeu l-a pregătit
să primească harul și mântuirea Sa.
Sebastien Braxton este UX Designer, speaker internațional și antreprenor. Este directorul
executiv și cofondator pentru Luminate, o aplicație mobilă care asigură experiențe de meditații
audio prin intermediul scrierilor lui Ellen White. Este fondatorul Fiat Lux, o agenție de design

creativ care consultă organizații religioase pentru a valorifica tehnologia în favoarea
Evangheliei.
Provocarea inimii
Atunci când ne facem disponibili pentru a fi folosiți de Dumnezeu, El va orchestra întâlniri
divine care nu numai că sunt o binecuvântare pentru persoana căreia îi slujim, ci ne încurajează și
pe noi în umblarea noastră cu Hristos. Nimic nu este la fel de emoționant ca mersul alături de Isus
și faptul de a ști că El lucrează în favoarea noastră în timp ce noi ne alăturăm Lui în lucrarea Sa.
Când te-ai rugat ultima dată ca Dumnezeu să-ți dea întâlniri divine?
De ce să nu-i cedezi timpul tău, temerile tale, pe tine însuți, lui Hristos chiar acum, și să-L
rogi să te folosească pentru a ajunge la cineva pentru El astăzi?
Cereri de rugăciune
- Roagă-te pentru întâlniri divine specifice astăzi și în acest weekend.
- Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea o persoană cu care să ai un studiu biblic și să îți ia orice
teamă din inimă de a studia cu alții.
- Roagă-te pentru frații și surorile din China, care se luptă sub opresiunea religioasă.
- Roagă-te pentru credincioșii afectați de inundațiile din Durban, Africa de Sud, și din
Filipine.
- Roagă-te pentru cele 7 persoane de pe lista ta. Roagă-te pentru modalități de a ajunge la
ei.

Ziua 12 (14 mai) Cereri de rugăciune Sabat

● Roagă-te pentru înțelepciune pentru liderii bisericii la viitoarea sesiune a Conferinței
Generale din St. Louis, SUA (5-11 iunie 2022).
● Roagă-te pentru poporul ucrainean și, în special, pentru membrii bisericii din zonele care
sunt afectate de conflict. Roagă-te ca ei să fie o lumină strălucitoare pentru oamenii suferinzi din
jurul lor.
● Roagă-te pentru ca Duhul Sfânt să se reverse peste activitățile de distribuire a literaturii
din întreaga lume. Rugați-vă ca aceasta să fie o cale de ușă care să-i conducă pe mulți să-L accepte
pe Isus Hristos.
● Roagă-te pentru refugiații afgani strămutați.
● Roagă-te pentru intervenția lui Dumnezeu cu privire la creșterea prețurilor la combustibil
și alimente, în special în Peru, unde există o stare de urgență. Roagă-te ca Dumnezeu să suplinească
nevoile poporului Său după bogăția și gloria Sa.

Ziua 13 (15 mai) Cereri de rugăciune Duminică

● Roagă-te pentru cele 7 persoane de pe lista ta.
● Roagă-te pentru cei care au fost îngrijiți în cadrul evenimentului Pathways to Health din
aprilie de la Indianapolis. Roagă-te pentru ca semințele să prindă rădăcini.
● Roagă-te ca Dumnezeu să pregătească biserica și liderii Săi pentru revărsarea Duhului
Sfânt.
● Roagă-te pentru sala de rugăciune de la sesiunea Conferinței generale, pentru ca mulți să
fie binecuvântați, pentru ca să fie primite răspunsuri la rugăciuni și pentru ca toți să fie înviorați
atunci când vin să se roage.
● Rugați-vă pentru sala de rugăciune permanentă de 24 de ore, unde mulți se întâlnesc deja
să se roage prin Zoom în timpul celor 40 de zile de rugăciune. https://247unitedprayer.org
Resurse pentru aprofundare
Uite biserica ta înapoi - Mesaj de Sebastien Braxton

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Săptămâna 3: 16-22 mai | Tema: Cuvântul
Ziua 14 (16 mai) - Gânduri devoționale - Sikhu Daco
Puterea Cuvântului
de Sikhu Daco
Fusese o zi întreagă de activitate de predicare și Isus era epuizat. Ascultătorii Săi nu-și
dăduseră seama, dar Cel care le vorbise în acea zi era Cuvântul care a creat toate lucrurile la
început. Cu toate acestea, puterea cuvintelor Sale nu putea fi revărsată decât în viețile celor care
alegeau să își exercite credința în Cel care dădea viață. Comandantul oștirii Cerului, acum obosit
de truda Sa, s-a lăsat în grija ucenicilor Săi pentru a-L duce pe cealaltă parte a lacului. „După ce
au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu
El mai erau și alte corăbii.” (Marcu 4:36).
În timp ce ucenicii trec dincolo, se iscă brusc o furtună și, în ciuda experienței lor de a
naviga chiar pe acele ape, le era imposibil să controleze situația. Cu toate eforturile lor,
înțelepciunea omenească a ajuns la extrem și, în cele din urmă, dându-și seama că Isus se află în
corabie cu ei, îi strigă: „Doamne, scapă-ne, că pierim!” (Matei 8:25).
La porunca lui Isus, ei au pornit spre cealaltă parte a lacului, însă parcă au uitat că El se
afla chiar în corabie cu ei. Se aflau în acea furtună pentru că aleseseră să asculte de porunca lui
Hristos, dar se comportau ca și cum ar fi depins numai de ei să asigure îndeplinirea poruncii. După
ce începuseră călătoria cu Hristos, în ascultare de cuvântul Său, acum recurgeau la forța omenească
pentru a împlini ceea ce poruncise Cuvântul.
Ca răspuns la Cuvântul lui Dumnezeu care vorbește în viața noastră, mulți au început
călătoria lor creștină. Cu toate acestea, este mult prea ușor să apelăm ulterior la propria noastră
putere în încercarea de a finaliza călătoria. Dar Dumnezeu nu a vrut niciodată să fie așa. „Astfel,
dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El” (Col. 2:6). Puterea de a
menține experiența noastră creștină este aceeași putere care ne-a transformat la început și este
înrădăcinată în Cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii ar fi fost scutiți de multă neliniște dacă și-ar fi
amintit că, dacă Cuvântul Său le-a poruncit, Cuvântul Său îi va păzi.
Ridicându-se din somnul Său liniștit în mijlocul acelei mari furtuni, Isus declară: „Taci!
Fără gură!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare (Marcu 4:39). Bineînțeles că elementele s-au
supus Cuvântului Său! Nu izgonise El deja demonii (Marcu 1:23-27, 39), nu vindecase pe cei
bolnavi (Marcu 1:30-34; 2:3-12; 3:1-5) și nu vindecase până și un lepros (Marcu 1:40-42)? Nu
cumva ucenicii au fost și ei „uimiți de învățătura Lui; căci îi învăța ca Unul care are putere, nu
cum îi învățau cărturarii.” (Marcu 1:22)? Dar ei nu-și dăduseră seama cât de puternic era Cuvântul
Său!
Când Isus vorbea, cuvintele Sale produceau efecte reale. Tot ceea ce poruncește prin
Cuvântul Său, El promite, în esență, să realizeze în viața tuturor celor care își vor exercita credința
în El. Așa se spune: „Când voința omului cooperează cu voința lui Dumnezeu, ea devine atunci
atotputernică. Tot ceea ce - la porunca Sa - trebuie făcut, poate fi adus la îndeplinire în și prin
puterea Sa. Toate cerințele lui Dumnezeu sunt tot atâtea împuterniciri din partea Sa.” (Parabolele
Domnului Hristos, p. 333). Ceea ce ne rămâne este să decidem dacă vom permite Cuvântului Său
să își facă lucrarea în viața noastră.
Sikhu Daco este invitată la emisiunea TV inVerse de la Hope Channel, în cadrul căreia se
discută despre ghidul de studiu biblic cu același nume. Are un master în religie la Seminarul
Teologic din cadrul Universității Andrews.
Provocarea inimii
Ca ființe umane, credem în mod natural în propriile noastre opinii și concepții despre lume
înainte de a lua în considerare informațiile din exterior. Mândria ne poate conduce la incapacitatea
de a vedea și de a auzi informații relevante care au potențialul de a ne schimba. Dar atunci când
ne predăm viața lui Isus, Duhul Sfânt ne va conduce să ne punem la îndoială ideile, opiniile și

convingerile personale, luminându-le cu lumina adevărului lui Dumnezeu, așa cum este descoperit
în Cuvântul Său. O cheie majoră a creșterii spirituale este aceea de a lăsa această lumină să
strălucească cu adevărat asupra noastră și să ne călăuzească drumul prin petrecerea regulată a
timpului de calitate în citirea, studierea și rugăciunea Cuvântului lui Dumnezeu - Biblia.
Când a fost ultima dată când ți-ai luat cu adevărat timp neîntrerupt pentru a te afunda în
Cuvântul lui Dumnezeu și a lăsa ca adevărurile sale fenomenale să aducă lumină în viața ta?
De ce să nu reduci timpul pe care îl petreci pe dispozitivele tale și să îți rezervi, în mod
regulat, timp pentru un studiu mai profund al Bibliei? Nu contează cât de mult citești și studiezi.
Cheia este să te concentrezi cu adevărat asupra unui pasaj sau a unei povestiri până când principiile
Sale care îți schimbă viața personală și aduc lumină sunt interiorizate și sunt gata să fie puse în
practică.
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru biruință asupra distragerilor digitale de pe telefonul sau calculatorul tău.
● Roagă-te să fii păzit împotriva influențelor periculoase ale ocultismului care adesea
circulă prin mass-media.
● Roagă-te pentru ca familia bisericii mondiale să aibă tărie prin puterea lui Dumnezeu
pentru a rupe orice legături/dependențe/distrageri, astfel încât să putem deveni armata puternică
pe care Dumnezeu a făgăduit-o.
● Roagă-te pentru înțelepciune cum să faci din închinarea personală și zilnică a familiei o
prioritate.
● Roagă-te pentru cele 7 persoane de pe lista ta, pentru ca acestea să descopere biruința și
bucuria de a petrece timp cu Isus.
Resurse pentru aprofundare
Deconectat: Deconectează-te pentru a te reconecta de Frank Hasel
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 15 (17 mai)
Cuvântul - O sabie
Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două
tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile
și gândurile inimii. - Evrei 4:12
Biblia poate fi studiată așa cum ar fi studiată o ramură a științei umane, dar frumusețea ei,
dovada puterii ei de a salva sufletul care crede, este o lecție care nu se învață niciodată altfel. Dacă
punerea în practică a Cuvântului nu este adusă în viață, atunci sabia Duhului nu rănește inima de
carne. Ea a fost acoperită într-o fantezie poetică. Sentimentalismul a înfășurat-o în așa fel încât
inima nu a simțit îndeajuns ascuțișul tăișului ei, care străpunge și taie altarul păcătos unde se
închină la sine. - Our High Calling, 203
Provocarea inimii
Biblia este plină de speranță. Ea conține tot ceea ce avem nevoie. Vestea bună a mântuirii
este prezentată clar cititorului. Dar toate aceste elemente minunate ale Cuvântului nu sunt de nici
un folos dacă nu trec din mintea noastră în inima noastră și apoi în acțiunile noastre. Dacă te prinzi
de promisiunile din Cuvânt, vei putea să pui în practică ceea ce stă scris. Acest proces poate fi
uneori dureros, dar fii sigur că este în beneficiul tău și va duce la o apreciere tot mai profundă a
Prietenului tău Isus și a Adevărului Său. Vrei să lași astăzi Cuvântul lui Dumnezeu să-ți pătrundă
în inimă, să elimini ceea ce te distruge și să-ți vindece viața?

Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească clar astăzi prin Cuvântul Său.
● Roagă-te pentru convingeri puternice și o inimă dispusă să primească sabia ascuțită a
Cuvântului, chiar dacă taie.
● Roagă-te pentru eficiență și putere din partea Duhului Sfânt pentru toți cei care traduc
Biblia și Spiritul Profetic în multe limbi.
● Roagă-te ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să devenim evangheliști cu
literatura și să distribuim pliantele GLOW sau să le dăm un cuvânt la vreme potrivită celor care
sunt împovărați.
● Roagă-te pentru ca școlile și instituțiile noastre de învățământ să fie loiale Cuvântului lui
Dumnezeu și misiunii Sale pentru tinerii noștri.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 16 (18 mai)
Cuvântul - Izvor de viață
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte,
să dea înţelepciune în neprihănire. - 2 Timotei 3:16
Viața lui Dumnezeu, care dă viață lumii, este în Cuvântul Său. Prin Cuvântul Său, Domnul
Isus a făcut vindecări și a alungat demoni. Prin Cuvântul Său, El a liniștit marea și a înviat morți;
și oamenii au fost martori că în Cuvântul Său era putere. El a vorbit din Cuvântul lui Dumnezeu,
citându-le tuturor din scrierile Vechiului Testament. Întreaga Biblie este o manifestare a lui
Hristos. Ea este singura noastră sursă de putere. - Slujitorii Evangheliei, 250
Provocarea inimii
Nu este incredibil faptul că Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu - este mult mai mult decât o
simplă colecție de scrieri antice? Ea este inspirată, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a fost direct
implicat în a-i ajuta pe autorii credincioși să pună pe hârtie gândurile insuflate de Dumnezeu. Prin
aceste cuvinte este oferită puterea Sa dătătoare de viață, cea care schimbă viața, reînviind-o,
restaurând-o și răscumpărând-o. Dar ea este activată doar prin credință.
Crezi cu adevărat ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? Când a fost ultima dată când
L-ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și ai avut încredere că ceea ce a promis că va face, o va face,
chiar și atunci când sentimentele tale îți spun contrariul? Vei lăsa Cuvântul lui Dumnezeu să-ți
reînvie și să-ți restaureze sufletul, astăzi?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru puterea de a avea credință în promisiunile lui Dumnezeu și de a nu te
lăsa tras în jos de sentimentele tale de îndoială sau de teamă.
● Roagă-te invocând făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu pentru cele 7 persoane de
pe lista ta.
● Roagă-te ca dragostea lui Isus și adevărurile din Cuvântul Său să găsească intrare în acele
țări în care nu există o prezență adventistă.
● Roagă-te pentru credincioșii care se confruntă cu o mare persecuție religioasă, în special
în Rusia, China și în țările din Orientul Mijlociu.
● Roagă-te pentru cei care au ales să fie botezați de când au început conflictele din Europa
de Est. Roagă-te ca aceste decizii să fie permanente.

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 17 - 19 mai
Cuvântul - O lumină
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. - Psalmul
119:105
Cel care primește prima rază de lumină trimisă de el și umblă în ea, punându-și faptele în
armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, va primi și mai multă lumină. Cel care umblă în lumină pe
măsură ce ea se arată, fără să aștepte să i se înlăture orice îndoială, să i se rezolve orice mister, va
merge mai departe pentru a-L cunoaște pe Domnul. Pentru el, lumina va străluci din ce în ce mai
tare până în ziua desăvârșirii. Calea lui va fi luminată pe măsură ce înaintează. Cuvântul lui
Dumnezeu va fi o candelă pentru picioarele lui și o lumină pentru calea lui. - Semnele timpului,
9/17/1902
Provocarea inimii
Îți amintești acea zi în care ți-ai dăruit inima și viața lui Isus? Sau acea dată când o predică
ți-a vorbit inimii tale? Sau acel moment în care citirea unei istorisiri sau a unui pasaj din Biblie tea convins cu adevărat?
Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Cu toate acestea, se pare că ne este greu să îl lăsăm
să își facă lucrarea în viața noastră. Apelăm la încrederea în propriile abilități, în inteligența și
convingerile noastre, în loc să ne încredem în promisiunile Bibliei și să ne bazăm pe Cuvântătorul
divin care se află în spatele lor - Dumnezeul Creator Atotputernic, care este mai dispus decât ți-ai
putea imagina vreodată să împlinească pe deplin promisiunile Sale în viața ta. Îl vei lăsa să încheie
această lucrare în viața ta? Vei lua astăzi din nou în mână Cuvântul Său, îl vei crede și îi vei permite
să facă ceea ce spune că va face? Vei permite Cuvântului Său să fie cu adevărat o lumină pentru
cărarea ta?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru cele 7 persoane de pe lista ta.
● Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să dobândești o înțelegere mai profundă a Cuvântului
Său pe care să o împărtășești cu cei 7 oameni pentru care te rogi.
● Roagă-te și cere împlinirea făgăduințelor din Biblie pentru a-ți consolida rugăciunile.
● Roagă-te ca noi, ca biserică, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm ca
niciodată înainte, astfel încât Ploaia Târzie să se producă.
● Roagă-te pentru Myanmar, deoarece ciocnirile dintre junte încă se intensifică. Roagă-te
pentru un scut de protecție în jurul credincioșilor și pentru ca ei să rămână neclintiți în credință în
mijlocul tulburărilor și conflictelor.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 18 (20 mai) Mărturie - Israel Ramos
Însărcinarea de a propovădui Cuvântul
de Israel Ramos
Eram un evanghelist de literatură de vârsta liceului în Maine. De obicei, aveam vinerea
liberă ca zi nelucrătoare, dar programul nostru, compus din elevi mai mari care vindeau cărți mai
scumpe, avea câteva persoane care lucrau vinerea pentru a face bani în plus. Bucurându-mă de
oportunitatea de a petrece timp cu grupul mai popular, am decis să mă alătur lor. Eu mă duceam
la o ușă încercând să demonstrez că merit să fac parte din grup, în timp ce partenerul meu încerca
să vândă la fiecare altă ușă. După câteva ore de succes pe teren, ne-am îndreptat spre casă. Atunci
am auzit o predică extraordinară care avea să-mi schimbe restul vieții.
Regretatul C.D. Brooks era la radio, cu sunetul difuzoarelor mașinii dat la maxim.
Prelegerea era prilejuită de hirotonirea a doi slujitori pentru lucrarea Evangheliei. Sursa de
inspirație a mesajului a fost luată din 2 Timotei 4:1-4 - cuvintele unui Pavel bătrân către tânărul
Timotei: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece
viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul”.
Tocmai terminasem al doilea an de liceu și simțeam deja chemarea lui Dumnezeu de a fi
pastor. Aflată încă în procesul de descoperire a ceea ce eram cu adevărat, personalitatea mea se
deplasa stângaci între timiditate și frenezie, nesiguranță și încredere excesivă. Până în acel
moment, nu eram genul care să asculte predici la radio. De fapt, abia de curând devenisem un
creștin adevărat, lăsând în urmă o viață de alegeri care îmi tocise mintea și îmi ruinase experiența
spirituală. Dar, pe măsură ce vocea impunătoare a predicatorului a început să descifreze acel text,
mintea mea - împreună cu geamurile din mașină - părea că sunt gata să explodeze. „Predică
Cuvântul!” a fost îndemnul, urmat de avertismente puternice împotriva pastorilor care fac orice
altceva.
Două lucruri s-au întâmplat din acea zi încoace. În primul rând, am dezvoltat o pasiune
pentru Cuvântul lui Dumnezeu ca niciodată înainte. În al doilea rând, m-am angajat să Îl proclam.
Când vara s-a încheiat, m-am întors la academie pentru primul an de liceu. Pentru cursul
nostru obligatoriu de oratorie, am decis să folosesc acea predică ca sursă de inspirație. Nefiind o
persoană conștientă de plagiat la acea vreme, am încercat să-mi amintesc cât mai mult din predica
pe care o auzisem cu doar câteva luni înainte. Singurul lucru pe care mi l-am putut aminti a fost
solemnitatea obsedantă a îndemnului lui Pavel către Timotei: „Predică Cuvântul!”.
Cu toată sinceritatea, prezentarea nu avea sens. Nu a ținut cont de faptul că nimeni din
audiență nu se afla pe calea pastorației. Eram, la urma urmei, o mână de elevi de liceu care încercau
pur și simplu să îndeplinească o temă obligatorie pentru a finaliza cu succes un curs care nu era
foarte popular din cauza cerinței terifiante de a vorbi în public. Pe lângă faptul că nu am înțeles
nevoile audienței mele, nu am ținut cont de propriile mele abilități de orator. Inspirat de stilul lui
Brooks, am redactat o predică plină de semne de exclamare, imaginându-mă vorbind cu voce tare
colegilor mei ca și cum și eu i-aș fi inspirat la rându-mi. Discursul meu nu a fost pe măsura intenției
mele.
Nu-mi amintesc nota pe care am primit-o pentru discurs. Îmi amintesc doar câteva sfaturi
din partea directorului școlii, care mi-a reamintit să nu bâjbâi cu Biblia, urmate de aceste cuvinte
încurajatoare: „Dumnezeu te va folosi într-o zi pentru a face ceva special pentru El”.
Aceste cuvinte necesitau credință. Eram un elev silitor la toate materiile, iar pasiunea
profundă din inima mea de a-mi dărui viața în slujba lui Dumnezeu încă nu ieșise la suprafață întro viață de dăruire. Oricât de mult aș fi încercat, nu puteam să înțeleg Biblia de unul singur. Timp
de un an întreg, singurul pasaj biblic pe care l-am studiat pentru timpul meu devoțional de
dimineață a fost 2 Timotei 4:1-4.
Aproape cincisprezece ani mai târziu, același pasaj mi-a fost citit la slujba mea de
hirotonire. Au trecut douăzeci și cinci de ani de la acea zi în care am predicat pentru mine însumi.
Iar acele cuvinte imperioase ale lui Pavel încă îmi servesc drept încurajare și avertisment pentru
a-mi împlini misiunea.

Israel Ramos este director și coordonator al lucrării de slujire publică în Conferința
Michigan și, respectiv, Lake Union. Soția sa, Judy, este educatoare și împreună au trei fii cu care
se bucură să împartă viața.
Provocarea inimii
Fie că ești pastor sau nu, fiecare credincios este chemat să împărtășească mesajele biblice
care transformă viața. Indiferent de forma în care ne împărtășim credința cu alții, prin predicare,
învățătură, scriere, cântare, în acte de slujire sau în orice alt mod creativ, este vital ca ceea ce
împărtășim să fie plin de Cuvântul lui Dumnezeu și fidel acestuia; în conformitate cu instrucțiunile
sale și cu caracterul plin de dragoste al lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Predicarea sa are un impact asupra vieților pentru
eternitate. Vei răspunde chemării lui Pavel și vei „propovădui Cuvântul” prin cuvintele și acțiunile
tale?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru îndrăzneala de a propovădui Cuvântul în cuvinte și acțiuni astăzi. Roagăte pentru ca mai mulți tineri să fie chemați să predice Cuvântul.
● Roagă-te pentru orice întrebare pe care o ai cu privire la Biblie. Cere-i lui Dumnezeu să
te ajute să găsești răspunsuri și claritate cu privire la acele întrebări.
● Roagă-te pentru pastorii din zonă. Roagă-te ca Dumnezeu să îi susțină, să îi protejeze și,
cel mai important, să îi umple cu o revărsare și mai abundentă a Duhului Sfânt
● Roagă-te pentru protejarea tinerilor noștri de dependența tot mai mare față de tehnologie
și de timpul petrecut în fața ecranelor.
● Roagă-te pentru cele 7 persoane de pe lista ta, pe nume. Continuă să pretinzi împlinirea
promisiunilor lui Dumnezeu.

Ziua 19 (21 mai) Cereri de rugăciune pentru Sabat
2022).

● Roagă-te pentru viitoarea sesiune a Conferinței Generale din St. Louis, SUA (6-11 iunie

● Roagă-te ca, în timpul sesiunii, să avem o „experiență a camerei de sus”, așa cum au avut
ucenicii la Cincizecime, și să fim împuterniciți să atingem întreaga lume pentru Isus, așa cum au
făcut ei.
● Roagă-te ca momentele speciale de rugăciune din cadrul ședințelor să fie constructive și
utile pentru toți cei prezenți.
● Roagă-te pentru unitate în fiecare întâlnire, bazată pe respectul față de Cuvântul lui
Dumnezeu, rugăciunea smerită și puterea Duhului Sfânt.
● Roagă-te pentru o angajare deplină în misiunea bisericii de a proclama mesajele celor
trei îngeri din Apocalipsa 14 și al patrulea înger din Apocalipsa 18.

Ziua 20 (22 mai) Cereri de rugăciune pentru Duminică

● Roagă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească astăzi prin Cuvântul Său.
● Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să fii consecvent în săptămâna care vine în devoțiunile
tale zilnice.
● Roagă-te pentru ca Dumnezeu să reaprindă o pasiune proaspătă în inimile poporului Său
- o pasiune proaspătă pentru Cuvântul Său, pentru rugăciune și pentru misiune.
● Roagă-te ca la această sesiune a Conferinței Generale să nu fie doar lucruri obișnuite, ci
o renaștere spirituală care să ne dea puterea de a ajunge această lume pentru Isus.
● Roagă-te pentru tinerii și tinerii adulți care vor fi prezenți la ședințele Conferinței
Generale, pentru ca ei să-L vadă pe Isus arătat și să dorească să-L urmeze și să-L cunoască mai
mult.
Resurse pentru aprofundare
Evanghelizare - Predici despre predicare și resurse

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Săptămâna 4: 23-29 mai | Temă: Hristos neprihănirea noastră
Ziua 21 (23 mai) Gânduri devoționale - Frank Fournier
Ridică-te și Strălucește
de Frank Fournier
În curând, „pământul va fi luminat” de însușirile glorioase ale caracterului lui Dumnezeu.
O mulțime de păcătoși recuperați se vor „ridica și vor străluci”, în puterea lui Dumnezeu, atrăgând
„forțele neamurilor” în brațele unui Tată mereu primitor. Apocalipsa 18:1; Isaia 60:1-5.
În zilele următoare ni se spune că influența Duhului Sfânt va fi atât de convingătoare încât
lumea va fi cuprinsă de un sentiment copleșitor de convertire. Creștinii altruiști vor fi văzuți
alergând de la o persoană la alta, din casă în casă, spunând cuvinte venite direct din cer.
Mii, poate milioane de oameni vor răspunde. Buzele lor vor răsuna de un cântec nou, pentru
că în toată oastea lui Dumnezeu nu vor vedea pe nimeni, ci doar pe Isus.
Într-o discuție din cadrul Școlii de Sabat, nu cu mult timp în urmă, unul dintre membrii
noștri a remarcat că persoana nerenăscută dorește să fie cineva. Tânjește să fie recunoscută pentru
ceva. Dar toate aceste dorințe sunt nepotrivite. Isus a spus: „Despărțiți de Mine nu puteți face
nimic”. Prin urmare, tot ceea ce facem este realizat prin puterea lui Dumnezeu în noi. A ne atribui
creditul pentru ceea ce numai Dumnezeu poate face este o insultă la adresa Lui și ne dăunează din
punct de vedere spiritual. Numai Isus este mântuirea noastră; numai El este gloria noastră,
neprihănirea noastră, totul și în toate.
De mult timp, Dumnezeu a fost pregătit să Se manifeste pe Sine, dragostea, înțelepciunea
și puterea Sa unei lumi muribunde, dacă poporul Său I-ar fi oferit un canal prin care să poată lucra.
În schimb, prin autosuficiență, noi L-am limitat pe Sfântul lui Israel, (vezi Psalmul 78:41). Dacă
am fi în contact cu această realitate, nu ne-am simți nici o clipă atât de „bogat, m-am îmbogăţit, şi
nu duc lipsă de nimic”, Apoc. 3:17.
„Am văzut”, spune profetul, „că tăria copiilor lui Dumnezeu stă în umilința lor. Când ei
sunt mici în propriii lor ochi, Isus va fi tăria și neprihănirea lor, iar Dumnezeu le va binecuvânta
eforturile.” 3M 307.1
„Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile”, spune Dumnezeu, „spre cel ce suferă şi are duhul
mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu.” Isaia 66:2b.
„Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt:
„Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez
duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.” Isaia 57:15.
Potrivit lui E.G. White, „Agentul uman care lucrează cel mai eficient are cel mai mare
sentiment al propriei slăbiciuni și al nevredniciei sale și își varsă sufletul neajutorat asupra lui
Hristos. Acesta este caracterul pe care Dumnezeu îl numește smerit... Aici este sursa noastră de
putere”. 1888 Material 1458:1
Trebuie să așteptăm până când „orice sprijin pământesc este tăiat”? DA 121. Trebuie să
fim reduși la o sărăcie cumplită înainte de a simți că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu?
Așteptăm persecuția finală pentru a ne umili inimile? Avem nevoie să auzim cuvintele „Iată că
vine Mirele” înainte de a ne ridica la înălțimea situației?
Isus vine în curând. Treziți-vă, oameni ai lui Dumnezeu!
Cinstirea lui Dumnezeu în fața lumii nu va fi mai ușoară. Inimile noastre nu vor fi niciodată
mai sensibile la neprihănirea lui Hristos decât sunt acum. Acum trebuie să ne smerim inimile pe
baza nevoii noastre și să luăm puterea lui Dumnezeu pe baza promisiunilor Sale.
Porunca lui Dumnezeu pentru noi astăzi este:
„Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine,
şi slava Domnului răsare peste tine.
Căci iată, întunericul acoperă pământul,
şi negură mare, popoarele;
dar peste tine răsare Domnul,
şi slava Lui se arată peste tine...

(ca rezultat)
Bogăţiile mării se vor întoarce spre tine,
şi vistieriile neamurilor vor veni la tine.”
Isaia 60:1-5
Frank Fournier este pastorul Bisericii Eden Valley din cadrul Institutului Eden Valley din
Loveland, Colorado.
Provocarea inimii
Smerenia este cheia succesului în viața creștină, deoarece, pe măsură ce ne recunoaștem
marea noastră nevoie, ne aruncăm în fața Celui care are toată neprihănirea de care avem nevoie,
iar El ne va da biruința. Nu-ți dorești victoria asupra sinelui, a păcatului și a puterii în câștigarea
de suflete? Nu dorești să primești zilnic revărsarea Duhului Sfânt? Nu îți dorești ca Isus să trăiască
cu adevărat în și prin tine, dezvăluind caracterul Său de dragoste, sacrificiu de sine și har tuturor
celor cu care intri în contact? Ce te împiedică astăzi să trăiești conform neprihănirii lui Hristos?
Există îndreptățire de sine în viața ta? De ce frici te-ai putea agăța atunci când vine vorba de a
împărtăși cu îndrăzneală și bunăvoință dragostea și adevărul Său cu oamenii din sfera ta de
influență?
Ai curaj, Isus te va ajuta, dacă întinzi mâna în marea ta nevoie (Ioan 6:37). El este mai mult
decât dispus să facă să strălucească slava Sa prin viața ta, începând de astăzi. De ce să nu-I ceri să
fie proslăvit în viața ta, chiar acum?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru o înțelegere mai clară în rândul credincioșilor a „neprihănirii prin
credință”.
● Roagă-te pentru smerenia inimii și pentru darul predării.
● Roagă-te pentru curajul de a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor din jurul tău
prin oferirea de studii biblice, prin învățătură și predicare.
● Roagă-te pentru îndrăzneală în a împărtăși dragostea și adevărul lui Dumnezeu prin
darurile tale unice.
● Roagă-te ca, pe măsură ce ne dăm seama de apropierea venirii lui Isus, să ne luăm cu
toții timp pentru a-L căuta din toată inima și să săpăm adânc în Cuvântul Său.
Resurse pentru aprofundare
Neprihănirea lui Hristos simplificată - De la țarc la mântuire - serie de Frank Fournier
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 22 (24 mai)
Știința tuturor științelor
Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin
El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. - Coloseni
1:19-20
Știința mântuirii este știința tuturor științelor; știința care reprezintă studiul îngerilor și al
tuturor inteligențelor din lumile necăzute; știința care angajează atenția Domnului și Mântuitorului
nostru; știința care descoperă intenția născută în mintea Celui Infinit — “care a fost ținută ascunsă
timp de veacuri” (Romani 16, 25); știința care va constitui studiul celor răscumpărați ai lui
Dumnezeu de-a lungul veacurilor fără număr. Acesta este cel mai înalt studiu în care îi este omului
cu putință să se angajeze. El va da vigoare minții și va înălța sufletul. - Educație, 126

Provocarea inimii
Ai o diplomă? Ai urmat o școală? Ai învățat o meserie? Toate aceste lucruri sunt bune, dar
nimic nu se poate compara cu studiul științei mântuirii. Este ușor să spui: „Oh, știu Ioan 3:16” și
să pretinzi că înțelegi mântuirea. Și deși, da, mântuirea poate fi descrisă în termeni simpli, totuși
există o profunzime în studiul ei, care necesită o privire mai profundă. Aprofundând acest studiu,
reflectând asupra lucrurilor pe care Isus le-a realizat prin viața, moartea și învierea Sa și apreciind
modul în care are legătură cu tema marii controverse, cu sanctuarul, cu judecata și, cel mai
important, cu viața noastră de zi cu zi; toate acestea te vor ajuta să te îndrăgostești de Isus din ce
în ce mai mult, pe măsură ce pătrunzi tot mai adânc.
Vei alege astăzi să te implici în această știință a tuturor științelor? Vă veți rezerva timp
pentru cel mai important studiu din toată veșnicia, cum să câștigi suflete pentru Împărăția lui
Dumnezeu?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru o apreciere mai profundă a lucrării de mântuire pe care Isus a săvârșito pentru tine.
● Roagă-te pentru o înțelegere mai clară a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat la cruce.
● Roagă-te pentru mulțimile care nu înțeleg minunatul adevăr despre Hristos Neprihănirea
Noastră și Evanghelia mântuirii care vine toată de la El, nu din faptele noastre omenești.
● Roagă-te pentru familia ta apropiată și extinsă. Roagă-te pentru mântuirea lor și pentru
oportunități de a le împărtăși credința ta, cuvântul lui Dumnezeu și dragostea lui Hristos.
● Roagă-te pentru ca cei care se luptă cu dependențele să găsească biruința.
● Roagă-te pentru cele 7 persoane de pe lista ta. Roagă-te pentru o oportunitate de a
interacționa cu ei și de a-i invita la biserică, la tine acasă sau la o întâlnire.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 23 (25 mai)
Ce este neprihănirea?
Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! - Matei 5:6
Neprihănirea este sfințenie, asemănare cu Dumnezeu, și “Dumnezeu este iubire”. (1 Ioan
4, 16.) Neprihănirea este conformarea față de Legea lui Dumnezeu, pentru că «toate poruncile Tale
sunt drepte» (Psalmii 119, 172) și «dragoste nu face rău aproapelui: dragostea este deci împlinirea
Legii». (Romani 13:10.) Neprihănirea înseamnă dragoste, iar dragostea este lumina și viața lui
Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu este întrupată în Hristos. Noi primim neprihănirea,
primindu-L pe El. - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 18
Provocarea inimii
Îți este foame și sete de neprihănirea lui Hristos?
Viața Sa de iubire perfect dezinteresată și moartea Sa înlocuitoare îți oferă un dublu dar al
harului eliberator: 1.) Neprihănirea Sa atribuită, care este promisiunea că ești acoperit de viața Sa
perfectă prin credința în această promisiune. 2.) Neprihănirea Sa împărtășită, care este promisiunea
că El te va transforma dintr-o ființă egoistă, într-o ființă care reflectă dragostea dezinteresată a lui
Isus, printr-o credință vie în acea promisiune.
Acest dublu dar te va împlini; te va mulțumi cu adevărat; te va salva! Acest dar îți este dat
prin Isus. În mod gratuit. De ce să nu-l accepți astăzi și să începi să trăiești o viață fericită și plină
de Isus, conștient de această realitate uimitoare a iubirii răscumpărătoare a lui Dumnezeu?

Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să nu mai crezi minciunile lui Satana care te fac să
crezi că nu ești demn de dragostea Lui.
● Roagă-te și cere-i lui Dumnezeu să-ți atribuie și să-ți împărtășească neprihănirea Sa.
● Roagă-te ca personalul necreștin care lucrează în timpul sesiunii Conferinței Generale să
simtă dragostea și prezența lui Dumnezeu in rândul delegaților și aceasta să îi determine să
dorească să știe mai multe despre adventiștii de ziua a șaptea.
● Roagă-te pentru ca toate detaliile logistice de la sesiunea Conferinței generale să decurgă
fără probleme.
● Roagă-te pentru cei din fereastra 10/40 care nu au auzit niciodată acest adevăr minunat
și care au un concept distorsionat despre dragostea și caracterul lui Dumnezeu.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 24 (26 mai)
Farmecul inegalabil al lui Isus
Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al
cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca
să câştig pe Hristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci
aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Filipeni 3:8-9
Pe măsură ce studentul Bibliei Îl privește pe Răscumpărător, în suflet se trezește puterea
tainică a credinței, adorației și iubirii. Privirea este fixată asupra chipului lui Hristos, iar cel ce
privește se aseamănă din ce în ce mai mult cu Cel pe care Îl adoră. - Educație, 192.
Ar trebui să cercetezi Biblia, căci ea îți vorbește despre Isus. Pe măsură ce vei citi Biblia,
vei vedea frumusețea inegalabilă a lui Iisus. Te vei îndrăgosti de Omul de la Calvar. - LS, 293
Provocarea inimii
Inima ta tânjește să înțeleagă „frumusețea inegalabilă a lui Isus” - să-L cunoască și să-L
iubească pe Isus mai presus de toate? Te întrebi cum să ai o astfel de relație cu El? Ai curaj!
Fixează-ți privirea asupra Lui. Studiază cu rugăciune scenele vieții și morții Sale. Conștientizează
darul profund al sacrificiului Său și realizează că El a făcut acest lucru pentru tine, personal.
Reflectează asupra faptului că El te iubește și te prețuiește chiar mai mult decât propria Sa viață
veșnică. Crede că iertarea Sa a fost asigurată pentru tine, iar neprihănirea Sa este suficientă.
Meditează asupra acestor lucruri și lasă farmecul inegalabil al lui Isus să-ți topească inima astăzi.
Cereri de rugăciune
● Roagă-te, în timp ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, ca Duhul Său să-ți descopere în
inimă farmecul inegalabil al lui Isus și să te conducă tot mai adânc în bucuria de a-L cunoaște
personal pe Isus.
● Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dezvăluie toți idolii din viața ta care te-ar putea distrage de
la a vedea clar frumusețea lui Isus.
● Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să împărtășești dragostea Sa cu cei din jurul tău în
moduri practice și specifice.
● Roagă-te ca Dumnezeu să pună în prim-plan lideri evlavioși, cu pricepere și umili; lideri
care vor oferi o conducere centrată pe Hristos, în timp ce Biserica Sa își îndeplinește mandatul
născut din ceruri pentru lume.
● Roagă-te ca delegații la sesiunea Conferinței Generale să se roage cu sinceritate pentru
ca voia lui Dumnezeu să se împlinească, iar apoi să se predea voinței Sale, oricare ar fi aceasta.

Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 25 (27 mai) Mărturie - Andy Im
Cel care a început o lucrare bună în tine...
de Andy Im
Când am decis să-mi predau viața lui Hristos pentru prima dată în timp ce eram la facultate,
experiența mea nu a fost cu siguranță ceea ce anticipam. În loc de bucuria și pacea despre care
vorbeau alții, viața mea de zi cu zi era plină de anxietate și de sentimente de vinovăție intensă.
Simțeam că nu eram niciodată suficient de bun și apăsam în mod constant butonul „reset”
după fiecare eșec perceput sau aparent. Încercam din răsputeri să fiu perfect în ceea ce privește
dieta mea, exercițiile fizice, viața devoțională și obiceiurile zilnice.
Dar nu m-am ridicat niciodată la înălțimea a ceea ce credeam că sunt ingredientele esențiale
pentru a fi un creștin adventist de ziua a șaptea autentic. În cele din urmă, am ajuns la concluzia
că ori rămân la creștinism și înnebunesc de vinovăție, ori las totul în urmă cu totul pentru a mă
bucura de plăcerile lumii.
Am ales a doua variantă și mi-am spus: „Dacă tot mă voi bucura de lume și voi fi pierdut,
aș putea la fel de bine să mă bucur de ea până la capăt”.
Am trecut de la o extremă la alta și m-am scufundat complet în ispitele lumii. Am
experimentat „înălțimea” indusă în mod artificial în multe forme. Dar, nu a trecut mult timp până
când mi-am dat seama că lumea era o stradă fără ieșire și m-am trezit din nou în groapa disperării.
Într-o noapte târzie, am început să am senzații extraordinare de anxietate după ce am
ingerat o anumită substanță. Experiența a fost atât de respingătoare și terifiantă, dar nu exista
absolut nicio modalitate de a scăpa de situația dificilă în care mă aflam.
Eram disperat.
Atunci m-am uitat prin dormitor și am văzut Biblia pe care mama mea o lăsase pentru
mine. Am luat-o, am deschis cartea Psalmii și am început să citesc.
Câteva momente mai târziu, am început să experimentez ceva cu adevărat remarcabil. În
timp ce citeam Psalmii, anxietatea a început să dispară și m-am trezit că absorb și înțeleg ceea ce
citeam.
„Există putere în cuvânt”, mi-am spus. Modul în care o anxietate indusă de droguri putea
să dispară prin citirea Scripturii era cât se poate de aproape de o minune pe care o trăisem vreodată.
Ceea ce m-a surprins cu adevărat în acea seară, când am citit Psalmii, a fost descrierea lui
Dumnezeu ca fiind Cineva care era pentru mine - El era de partea mea! Dumnezeu nu era
răzbunător, căutând să mă prindă cu o faptă rea. Am surprins o imagine a Cuiva care Îi
compătimește pe copiii Săi în același mod în care un tată își compătimește copilul (Psalmii
103:13). Am descoperit că Dumnezeu nu voia să mă vâneze și că nu exista nicio circumstanță sau
situație dificilă din care Dumnezeu să nu mă poată salva (Psalmii 139:1-10).
Acea noapte a fost prima din multe altele, în care mi-am luat timp să descopăr și să citesc
despre cine este Dumnezeu cu adevărat. Și asta face toată diferența din lume. Modul în care cineva
se raportează la Dumnezeu și îl experimentează pe Dumnezeu este determinat în mod semnificativ
de ceea ce știm că este El.
Dar acesta nu este singurul lucru care poate avea un impact deosebit asupra experienței
cuiva ca și creștin. Am descoperit, de asemenea, învățătura prețioasă a mântuirii care se produce
prin credința și încrederea fiecăruia în lucrarea LUI pentru a realiza ceea ce nu suntem capabili să
facem singuri, indiferent de circumstanțele prezente și viitoare, oricât de sumbre ar fi ele.
Biblia ne informează că procesul de mântuire este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Este
responsabilitatea Lui să facă imposibilul, posibil, atât timp cât Îi acordăm permisiunea de a lucra
în noi pentru a acționa după bunul Său plac (Filipeni 2:12:13).

Experiența mântuirii este, de asemenea, un proces care are nevoie de timp pentru a elimina
neajunsurile, disonanța pe care o simțim uneori între ceea ce știm că este idealul declarat și
situațiile și experiențele actuale.
Indiferent unde te afli în experiența ta, indiferent de cât de sumbră este perspectiva, este
important să înțelegi prin credință - și nu prin sentimentele tale - că Dumnezeu te susține. Că El
va duce la bun sfârșit lucrarea pe care, de fapt, a început-o.
În cuvintele Scripturii, pot spune: „[Fii] încredinţat că Acela care a început în voi această
bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6).
Isus te invită astăzi să-ți pui mântuirea complet în mâinile Sale. Ești pe mâini bune atunci
când faci asta. Crede-mă.
Andy Im servește ca director de comunicare și libertate religioasă pentru Conferința din
Michigan și îi place să fotografieze, să pescuiască și să joace pickleball în timpul liber. Este
căsătorit cu Laura și au două fiice frumoase - Olivia și Karis.
Provocarea inimii
Nu este o încurajare să știi că Dumnezeu te susține? Că El este pentru tine, nu împotriva
ta? Că El s-a angajat nu numai să înceapă lucrarea bună, ci și să o termine? Tot ce are nevoie de
la tine este consimțământul tău și predarea ascultătoare, în timp ce El realizează în tine mântuirea
Sa.
Îi vei da astăzi acces deplin în inima și viața ta? Îi vei permite să nu fie doar Mântuitorul
tău, ci și Domnul tău, controlând pe deplin fiecare domeniu al vieții tale? Te vei încrede în
neprihănirea Lui și în faptul că El știe cel mai bine cum să termine lucrarea bună pe care a începuto în tine?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Dumnezeu să reducă la tăcere minciunile dușmanului și să-ți arate că El este
cu adevărat pentru tine și nu împotriva ta.
● Roagă-te ca să te încrezi în neprihănirea Lui pentru a te salva și să renunți la orice
îndreptățire de sine.
● Roagă-te ca în biserica locală să se pună un accent sporit pe evanghelizarea în grupuri
mici, astfel încât toți membrii să participe la activitățile de mărturie personală.
● Roagă-te ca să ai puterea de a urma principiile de sănătate ale lui Dumnezeu, nu ca pe
un standard rigid, ci pentru a permite minții și inimii tale să fie pe deplin în rezonanță cu Duhul
Sfânt.
● Roagă-te pentru cele 7 nume ale tale. Roagă-te cum să faci pași activi pentru a ajunge la
ei.

Ziua 26 (28 mai) Cereri de rugăciune pentru Sabat
2022).

● Roagă-te pentru viitoarea sesiune a Conferinței Generale din St. Louis, SUA (6-11 iunie

● Roagă-te pentru familiile și relațiile destrămate din viața ta.
● Roagă-te lui Dumnezeu să-ți arate pe cineva de la biserică în această săptămână, cu care
te poți împrieteni și căruia nu i-ai întins niciodată mâna până acum.
● Roagă-te pentru membrii bisericii din tot Orientul Mijlociu, în special din Iran și Israel.
● Roagă-te pentru cei care sunt în închisoare, atât fizic, cât și spiritual. Roagă-te ca
adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu să-i elibereze.

Ziua 27 (29 mai) Cererile de rugăciune pentru Duminică

● Roagă-te pentru liderii politici din orașul, regiunea și țara ta, pe nume, dacă este posibil.
● Roagă-te pentru cei 30% dintre membrii bisericii noastre (este vorba de aproximativ
13.000 de adventiști ucraineni) care își pierd casele sau sunt forțați să le abandoneze.

● Roagă-te pentru membrii bisericii noastre din alte țări care și-au deschis casele pentru
refugiați.
● Roagă-te pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața ta astăzi. Roagă-te
pentru întâlniri divine.
● Cere în rugăciune Cuvântul lui Dumnezeu peste cele 7 nume ale tale. Întinde mâna și
anunță-i că te rogi. Întreabă-i pentru ce anume te poți ruga cu privire la viața lor.
Resurse pentru aprofundare
Rugându-te după Cuvânt: Rugăciune și promisiuni
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Săptămâna 5: 30 mai - 5 iunie | Temă: Duhul Sfânt
Ziua 28 (30 mai) Gânduri devoționale - Ron Clouzet
Revărsarea Duhului Sfânt
de Ron Clouzet
În ziua Cincizecimii din anul 31 d.Hr., Duhul Sfânt a fost revărsat în mare măsură asupra
Bisericii nou-testamentale aflate în formare. Care au fost rezultatele? Cei 120 de ucenici ai lui Isus
care se rugau în Camera de Sus au fost umpluți de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 2:1, 4), oameni
care altădată evitau să dea mărturie pentru Isus (Matei 26:69-75) au devenit îndrăzneți pentru Isus
(Faptele Apostolilor 2:14-21; 4:7-13), iar 3.000 de pelerini evrei care veneau la Ierusalim au
devenit primul grup de creștini din istorie - toate într-o singură zi (Faptele Apostolilor 2:38-41).
Această relatare se găsește în Faptele Apostolilor 2, dar Faptele Apostolilor 2 nu s-ar fi
întâmplat niciodată fără Faptele Apostolilor 1. Două lucruri pe care ar trebui să le observăm din
Fapte 1. Ucenicii erau uniți, rugându-se pentru Duhul Sfânt (Fapte 1:13-14) și treceau în revistă
slujba de sacrificiu de sine a lui Isus în numele lor (vezi Faptele Apostolilor de Ellen White, p. 3538). A fost nevoie de doar 10 zile pentru a vedea ceea ce fuseseră prea orbi ca să vadă înainte:
dragostea copleșitoare a lui Dumnezeu.
Acestea sunt două premise fără de care biserica nu se poate aștepta la revărsarea Duhului
lui Dumnezeu în mare putere pentru a termina lucrarea în lume: Calvarul și Comunitatea. Acestea
sunt condițiile de bază pentru revărsarea iubirii lui Dumnezeu în inimile noastre (Rom 5:5). Atunci
când o biserică decide să se concentreze pe dragostea și slujirea lui Isus în favoarea lor (Calvarul)
și când se strâng împreună pentru a căuta revărsarea Duhului Sfânt (Comunitatea), acea biserică
va experimenta puterea puternică a lui Dumnezeu în favoarea lor.
„După coborârea Duhului Sfânt, ucenicii au fost așa de plini de iubire față de El și față de
aceia pentru care El a murit, încât inimile se înduioșau de cuvintele pe care ei le rosteau și de
rugăciunile pe care le înălțau. Ei vorbeau în puterea Duhului Sfânt și, sub influența acestei puteri,
mii au fost convertiți” (Faptele Apostolilor, pag. 22).
Cum putem noi să înmuiem inimile? Nu putem. Dar Isus poate. Iar când suntem plini de
Isus (vezi Efeseni 3:14-19), dragostea Lui topește inimile prin noi. Această lucrare puternică a
Duhului Sfânt se va întâmpla din nou în biserică. „Aceste evenimente trebuie să se repete chiar cu
și o mai mare putere. Revărsarea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii a fost Ploaia Timpurie, dar
Ploaia Târzie va fi mult mai abundentă. Duhul Sfânt așteaptă să fie cerut și primit. Domnul Hristos
trebuie să fie din nou descoperit în toată plinătatea Sa prin puterea Duhului Sfânt.” (Parabolele
Domnului Hristos, pag. 121.1).
Rețineți că puterea lui Dumnezeu nu este o putere pur și simplu, ci este dragostea profundă
și atotcuprinzătoare a lui Hristos pentru tine și pentru mine. Înțelegerea acestui lucru și primirea
lui în inimă se transformă în forța extraordinară a Duhului pentru terminarea lucrării. S-a întâmplat
acum două mii de ani. Se va întâmpla din nou. Întoarce-ți ochii spre Isus.
Ron E. M. M. Clouzet, doctor în teologie, a fost secretarul departamentului de misiune și
în prezent păstorește Biserica East Ridge SDA.
Provocarea inimii
Este dorința ta să ai o experiență de tipul Faptele Apostolilor 1, a Comunității și a
Calvarului, pentru a fi pregătit pentru experiența Faptele Apostolilor 2, a Ploii Târzii? Îți dorești o
inimă plină de dragostea lui Dumnezeu și o viață care să poată fi folosită ca un mijloc de
transmitere a dragostei lui Dumnezeu către cei din jurul tău?
Vestea bună este că Isus este mai mult decât bucuros să te conducă pe tine, familia ta și
comunitatea bisericii tale către o astfel de experiență. De ce să nu petreci ceva timp în rugăciune
chiar acum, cerându-i lui Isus o descoperire proaspătă și mai clară a Calvarului, astfel încât să se
poată deschide calea pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra ta și a bisericii?

Cereri de rugăciune
● Roagă-L pe Dumnezeu să-ți curețe inima de gândurile care îți distrag atenția și de
emoțiile intruzive.
● Roagă-te ca Isus să ți se descopere prin studiul crucii.
● Cere-i Duhului Sfânt să te umple în fiecare zi, pentru a te pregăti să fii un vas pregătit
pentru revărsarea ploii târzii.
● Roagă-te ca Dumnezeu să ne ajute, ca popor, să știm ce înseamnă să fim o comunitate în
rugăciune și cum să creăm un lanț de rugăciune în întreaga lume.
● Roagă-te pentru camera de rugăciune virtuală online care are loc în timpul acestor 40 de
zile de rugăciune, precum și în timpul sesiunii Conferinței Generale: https://247unitedprayer.org
Resurse pentru aprofundare:
- Eliberarea căii pentru ca Duhul Sfânt să lucreze
- Promisiuni pentru revărsarea Duhului Sfânt
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 29 (31 mai)
Ajutorul divin
Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul
nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. - Ioan 16:7
Duhul Sfânt era cel mai de seamă dar pe care-l putea cere de la Tatăl pentru înălțarea
poporului Său. Duhul trebuia să fie dat ca o putere înnoitoare, căci, fără aceasta, jertfa lui Hristos
n-ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, iar supunerea oamenilor
față de această putere satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie oprit și înfrânt decât prin
mijlocirea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu puterea schimbată, ci
cu plinătatea puterii dumnezeiești. Doar Duhul face să aibă efect cele săvârșite de Mântuitorul
lumii. Prin Duhul ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaș de natură
dumnezeiască. Hristos a dat Duhul Său cu putere divină, pentru a birui toate înclinațiile spre rău,
moștenite și cultivate, și pentru a întipări caracterul Său în biserică. Isus a spus despre Duhul: “El
Mă va proslăvi” - Hristos Lumina Lumii, p. 671.
Provocarea inimii
Ți-ai făcut timp să meditezi și să apreciezi cu adevărat darul incredibil al Duhului Sfânt?
El face parte din Treimea cerească, Divinitatea, și a fost trimis la tine ca un dar de la Isus. El îți
vorbește, te conduce, te convinge, te ajută, te mângâie, te transformă și îți dă putere în călătoria ta
spre cer. El te ajută să devii mai mult ca Mântuitorul nostru iubitor.
L-ai invitat vreodată în mod special pe Duhul Sfânt în viața ta? L-ai experimentat personal
pe El „împlinind ceea ce a fost făcut de Răscumpărătorul lumii”?
De ce să nu începi să ceri cu sinceritate un botez zilnic al Duhului Sfânt? Invită-L pe Isus
să trăiască în tine și să lucreze prin tine, prin intermediul Duhului Său, și dă-I acces în fiecare
domeniu al vieții tale.
Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi mai bine învățătura biblică despre
Dumnezeire și botezul Duhului Sfânt, precum și o înțelegere mai profundă a naturii personale a
lucrării Duhului Sfânt.
● Roagă-te pentru puterea Duhului Sfânt de a obține biruința asupra tendințelor ereditare
și cultivate de a păcătui.

● Roagă-te ca să fii un administrator credincios al timpului și al zeciuielii tale. Chiar dacă
vremurile sunt dificile, Biblia ne spune că pe cei care Îl onorează pe Dumnezeu, El îi va onora (1
Sam. 2:30).
● Roagă-te pentru un spirit de unitate în rândul delegaților la sesiunea Conferinței
Generale, care să transcendă orice diferență de opinie. Roagă-te ca toți delegații să accepte cu
umilință orice rezultat, chiar dacă acesta nu este în conformitate cu dorințele personale.
● Roagă-te rugăciunea lui Isus din Ioan 17 ca noi toți să fim uniți. Pentru căsnicii împlinite,
familii și biserici armonioase, toate sub voia lui Dumnezeu.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 30 (1 iunie)
O conexiune salvatoare
Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi
judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă
duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia
este judecat. - Ioan 16:8-11
Făgăduința Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac sau la vreo rasă de
oameni. Hristos a declarat că influența divină a Duhului Său avea să fie cu urmașii Săi până la
sfârșit. Din Ziua Cincizecimii și până acum, Mângâietorul a fost trimis la toți aceia care s-au predat
pe ei înșiși în totul lui Hristos și slujirii Lui. La toți aceia care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor
personal, Duhul Sfânt a venit ca un sfătuitor, ca unul care-i sfințește, îi călăuzește și mărturisește
- Faptele Apostolilor, p. 49.
Provocarea inimii
O parte din lucrarea Duhului Sfânt este de a convinge de păcat, de neprihănire și de
judecată. Aceste trei elemente ale „lucrării Sale de convingere” sunt reprezentate în Sanctuar și în
serviciile sale.
În curte avea loc jertfa pentru păcat (arătând spre Isus pe Cruce și spre neprihănirea Sa
atribuită); în Sfântul Locaș au fost dezvăluite cele trei elemente ale experienței neprihănirii
împărtășite de Hristos - prin Masa punerii înainte (studiul Bibliei), Altarul tămâierii (rugăciunea)
și sfeșnicul (mărturia plină de Duhul Sfânt). Toate cele trei elemente au fost exemplificate în viața
lui Hristos ca model pentru noi astăzi; Iar prin Locașul Preasfânt ni se reamintește importanța și
realitatea judecății, deoarece Marele Preot a intrat doar în Ziua Ispășirii (arătând spre Isus care se
angajează în judecata de cercetare în locul tău).
Cu alte cuvinte: Lucrarea Duhului Sfânt este de a te conduce într-o experiență mântuitoare
prin credința în tot ceea ce este Isus, a făcut și face acum pentru tine.
Înțelegi semnificația personală a frumoasei lucrări a Duhului Sfânt? Vei îmbrățișa cu
bucurie lucrarea Sa și îl vei lăsa să te conducă la Isus și, de asemenea, să te facă să semeni cu Isus
în caracter, în timp ce trăiești în timpul judecății?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru ca Duhul Sfânt să lucreze în viețile celor 7 nume de pe lista ta.
● Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în orice domeniu din viața ta care are nevoie de
vindecare spirituală.
● Roagă-te ca Duhul Sfânt să te ajute să-L iubești și să te supui lui Dumnezeu și Cuvântului
Său.
● Roagă-te ca, în dorința noastră de a găsi modalități creative de a mărturisi altora, să nu
ne pierdem dependența de Hristos, de Cuvântul Său, de neprihănirea Sa, de slujirea Sa în sanctuar
și de puterea Sa mântuitoare în marea controversă.

● Roagă-te pentru cei slabi și vulnerabili din jurul tău, în special pentru orfani și văduve,
precum și pentru cei înrobiți.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 31 (2 iunie)
O reflectare a caracterului lui Isus
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
- Galateni 5:22-23
„Primind Spiritul lui Hristos — spiritul iubirii neegoiste și al lucrării pentru alții — veți
crește și veți aduce roade. Roadele Duhului se vor coace atunci în caracterul vostru. Credința
aceasta va crește, convingerile se vor întări, iar iubirea voastră va fi făcută desăvârșită. Atunci veți
reflecta din ce în ce mai mult chipul Domnului Hristos în tot ceea ce este curat, nobil și plăcut. ...
Aceste roade nu vor pieri niciodată, ci vor produce, după felul lor, un seceriș bogat pentru viața
veșnică” -Parabolele Domnului Hristos, pag. 67-68.
Provocarea inimii
Duhul ne conduce la Isus. Și, pe măsură ce rămânem în Isus prin umplerea zilnică cu Duhul
Sfânt, El va dezvolta în noi un caracter care să reflecte în fiecare zi puțin mai mult caracterul
altruist, de sacrificiu de sine și iubitor al Mântuitorului nostru. Este un proces de transformare de
o viață întreagă. La fel cum un măr nu apare la o oră după ce a fost plantată sămânța, ci îi ia timp
să crească și să se transforme într-un copac care în cele din urmă dă roade, tot așa și lucrarea de
sfințire este un proces care necesită timp. Dar fii sigur că, prin rămânerea în Hristos și prin
credincioșia față de Cuvântul Său, fiecare aspect al roadei Duhului va deveni evident în viața ta,
nu va lipsi niciunul!
L-ai lăsat pe Duhul Sfânt să-și cultive roada în tine? Există unele moduri în care te-ai
împotrivit dezvoltării roadei Duhului în viața ta? Dorești să-L oglindești pe Isus din ce în ce mai
mult, până când tot ceea ce văd oamenii în tine este caracterul Său iubitor?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Dumnezeu să dezvolte în tine roada Duhului - fiecare aspect al ei.
● Roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate dacă există domenii specifice în viața ta în care te-ai
împotrivit lucrării Duhului.
● Roagă-te pentru iertare dacă ai întristat Duhul.
● Roagă-te pentru miile de grupuri etnice din întreaga lume, care alcătuiesc 69% din
populația pământului, care nu au avut încă o prezentare clară a lui Isus. Roagă-te pentru modalități
inovatoare de a ajunge la ei.
● Roagă-te pentru inițiativa „Misiune în orașe” din întreaga lume. Exemple ale unor
proiecte speciale în curs de desfășurare sunt Calcutta, India, Tokyo și Japonia, unde lucrarea
noastră se confruntă cu provocări majore. Roagă-te pentru echipele care lucrează cu sârguință în
aceste locații.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 32 (3 iunie) Mărturie - Don MacLafferty
Când Duhul Sfânt stăpânește
de Don MacLafferty
O femeie s-a apropiat timid de mine și de soția mea, April, la sfârșitul unei treziri într-o
mică biserică din preeriile din Alberta, Canada. „Vreți să veniți și să îndemnați la o redeșteptare
în biserica mea?”, a întrebat ea. „Avem nevoie disperată de o redeșteptare!”
„Spune-i pastorului bisericii tale să mă sune și, dacă Dumnezeu ne cheamă să venim la
biserica ta, vom veni”, am asigurat-o. Au trecut luni de zile. Nimic. Ne-am rugat pentru biserica
ei.
Într-o zi, pastorul m-a sunat și m-a invitat să vin să vorbesc cu liderii săi. Am condus prin
zăpadă, rugându-mă în timp ce călătoream. Am intrat în biserică și am tremurat. Am mers pe un
hol întunecat și, în cele din urmă, am găsit o cameră alăturată cu un mic cerc de lideri descurajați,
care așteptau să vorbească.
După o scurtă rugăciune, am fost invitat să vorbesc. Am povestit ceea ce Îl văzusem pe
Dumnezeu făcând în alte biserici și școli. Am împărtășit cu bucurie despre puterea lui Dumnezeu
de a-i chema pe toți la pocăință, la iertare și la trăirea unor vieți transformate. Grupul a ascultat în
tăcere absolută. Prea multă tăcere.
„Vă rog să-mi vorbiți despre biserica voastră”, am îndemnat.
„Ei bine...”, a început unul, „o săptămână de trezire nu ar funcționa niciodată aici!”. Alte
voci au intervenit: „Suntem mult prea ocupați aici ca să venim mai mult de o noapte sau două”.
„Suntem complet separați cultural și de țările din care am venit. Nu ne reunește nimic”. În cele din
urmă, un alt lider a rezumat totul: „Redeșteptarea nu va avea loc aici”.
Mi-am tras aer în piept, am rostit o rugăciune în gând și am răspuns: „Dumnezeu poate
face orice. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu”. Liderii s-au uitat în podea, mi-au mulțumit
că am venit și m-au condus spre ușă.
Dar Dumnezeu a mișcat inima unuia sau a doi lideri de acolo. Au început să se roage. S-au
rugat și s-au rugat. Dumnezeu a ascultat. Am primit o invitație de a veni și de a chema la
redeșteptare, iar Dumnezeu m-a îndemnat pe mine și pe April să mergem!
Le-am cerut să se adune în rugăciune cât mai mulți înainte de ocazia de redeșteptare pentru
a se ruga și a fi instruiți să fie liderii grupurilor mici. Ei au fost de acord. Am venit în seara stabilită
și am intrat în biserica spațioasă, sperând să avem treizeci sau patruzeci de parteneri de rugăciune.
O persoană lucra febril la pregătirea întâlnirii. În cele din urmă, au apărut opt sau nouă persoane.
Mulți dintre ei au întârziat. Au spus că nu era chiar cea mai bună seară pentru a veni. Ne-am rugat
cu ei, i-am pregătit și am plecat din biserică foarte îngrijorați.
Dumnezeu ne-a impulsionat să venim, să ne rugăm și să îi instruim pe oameni și a doua
oară. Biserica a promis că va găsi mai mulți oameni. În seara stabilită pentru instruire, am sosit cu
multă speranță și așteptare. Cu toate acestea, au venit mai puțini decât prima dată. Dar ne-am pus
în genunchi, ne-am rugat și am invocat promisiunile lui Dumnezeu.
Un băiețel, căruia îi voi spune Dex, stătea alături de mama sa în cercul nostru de rugăciune.
El a făcut semn cu mâna pentru a-mi atrage atenția. „Pot să fiu liderul unui grup mic?”, a spus el
în gura mare. Era tânăr, foarte tânăr, dar avea mai multă pasiune pentru redeșteptare decât toți
adulții la un loc.
„Da, poți!” L-am asigurat. „Fă echipă cu mama ta. Puteți lucra împreună”. Zâmbetul lui
era mai mare decât luna. Ochii mamei sale erau strălucitori și plini de lacrimi. Dumnezeu mi-a
șoptit în inimă: „Un copilaș îi va conduce”.
A venit prima seară de redeșteptare. Dex și mama lui s-au așezat în față cu un cerc de
scaune, în timp ce eu am chemat la redeșteptare. Ei au condus micul lor grup în Cuvânt și în
rugăciune. Duhul Sfânt a fost prezent.
„Mâine seară vor veni mai puțini”, a prezis un participant, în timp ce pleca de la acea primă
întâlnire. Dar am continuat să mergem înainte. În fiecare zi, câțiva dintre noi ne-am rugat pentru
fiecare membru din acea biserică, indiferent dacă mai veneau sau nu la biserică. L-am rugat pe

Dumnezeu să atingă inimile fiecărei persoane cu dragostea și puterea Duhului Sfânt. L-am rugat
pe Dumnezeu să facă ceea ce numai El putea face.
Și în fiecare seară, oamenii veneau, nu doi sau trei, ci mai mulți. Veneau tineri și bătrâni.
Oamenii au venit de la serviciu în hainele lor de lucru. Au venit oameni care nu mai veniseră la
biserică de mult timp. Pe măsură ce Duhul Sfânt mișca inimile, oamenii începeau să pășească în
fața sălii. Au întins mâna către oameni cu care nu vorbiseră niciodată și s-au așezat să ia masa
împreună înainte de întâlniri. Oamenii care erau înrăiți unii față de alții au mărturisit și și-au cerut
iertare. Oamenilor cu inimi împietrite li s-au înmuiat inimile pentru a primi dragostea lui
Dumnezeu, unii pentru prima dată.
Duhul Sfânt era la lucru! Dumnezeu lumina întunericul, pentru a-i aduna pe cei care erau
împrăștiați pentru a fi din nou o familie a lui Dumnezeu. Iată ce face Duhul Sfânt!
Don MacLafferty este fondator/președinte al organizației In Discipleship. Dumnezeu a
impresionat inima lui Don și a soției sale, April, pentru a chema tineri și bătrâni la o redeșteptare
zilnică cu Isus prin puterea Duhului Sfânt. Ei mobilizează bisericile și școlile pentru a se asocia
în echiparea părinților pentru a-și conduce copiii ca ucenici și a-i pregăti pentru misiune.
Provocarea inimii
Rugăciunea și redeșteptarea merg mână în mână. Mărturia de astăzi a făcut acest lucru
foarte clar. Cum stau lucrurile în biserica ta? Există o lipsă de redeșteptare? Ar putea fi din cauza
lipsei de rugăciune sinceră? Poate că Dumnezeu te cheamă să începi să te rogi pentru trezire în
biserica ta. De ce să nu vă găsiți un partener de rugăciune în biserica ta și să Îi cereți lui Dumnezeu
să vă călăuzească în timp ce vă rugați pentru persoane, circumstanțe și, în general, pentru o
redeșteptare a bisericii tale locale?
Imaginează-ți ce se va întâmpla atunci când Îl vei lăsa pe Duhul Sfânt să lucreze în mijlocul
vostru!
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru trezire pentru biserica ta și pentru ca pastorul (pastorii) și bătrânii tăi să
fie umpluți de Duhul Sfânt.
● Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea un partener de rugăciune, sau chiar mai mulți parteneri
de rugăciune pentru a te ruga pentru redeșteptare.
● Roagă-te pentru ca Duhul Sfânt să se reverse peste toți liderii diviziunii, uniunii,
conferinței și bisericii locale, precum și peste departamentele bisericii sau conducerea acestora.
● Roagă-te ca să răspunzi așa cum te conduce Duhul Sfânt, chiar dacă asta înseamnă să
faci un pas în credință, poate chiar să traversezi un „râu Iordan”.
● Revendică promisiunile din Ezechiel 36:25-27 și Ezechiel 37 și privește cum Dumnezeu
aduce o adevărată redeșteptare. Oamenii și bisericile moarte din punct de vedere spiritual pot învia
prin Duhul Sfânt!
● Roagă-te pentru cele 7 nume de pe lista ta de rugăciune.

Ziua 33 (4 iunie) Cereri de rugăciune pentru Sabat
Sabat.

● Roagă-te pentru ca o măsură suplimentară de Duh Sfânt să fie turnată în viața ta în acest

● Roagă-te pentru cei care sunt singuri sau care încă se luptă în condiții de izolare, precum
în orașele chinezești. Roagă-te ca credincioșii să simtă apropierea lui Isus, indiferent de
circumstanțele în care se află.
● Roagă-te pentru un grup de oameni neatinși pe care Dumnezeu ar putea să ți-l pună pe
inimă. Roagă-te pentru moduri în care ai putea adopta acel grup și pentru modalități prin care poți
ajunge la ei într-un mod practic.
● Roagă-te ca apelul „Isus vine! Implică-te!” să aibă prioritate urgentă în viața de zi cu zi
a fiecăruia dintre noi.

● Roagă-te pentru departamentele noastre media din întreaga lume, Hope Channel, 3ABN
și multe altele, pentru ca acestea să continue să răspândească adevărul lui Dumnezeu în lung și în
lat.

Ziua 34 (6 iunie) Cereri de rugăciune pentru Duminică

● Roagă-te pentru sesiunea Conferinței Generale din St. Louis, SUA, care începe astăzi.
Roagă-te pentru siguranță în călătorie, precum și pentru pregătirea inimii delegaților
● Roagă-te pentru binecuvântarea specială a Duhului Sfânt asupra ședințelor și a deciziilor
care vor fi luate.
● Roagă-te pentru echipa de planificare a sesiunii și pentru ca toată logistica să se
desfășoare fără probleme pentru delegații care participă virtual.
● Roagă-te pentru sala de rugăciune de la locul de desfășurare, pentru ca mulți să vină să
se roage.
● Roagă-te pentru ca liderii Conferinței Generale să aibă înțelepciunea Duhului Sfânt în
ceea ce privește modul în care să avanseze misiunea Bisericii lui Dumnezeu și ce lideri să aleagă
pentru viitor.
Resurse pentru aprofundare
Învățând să umbli prin credință: Conversații cu Don MacLafferty
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Săptămâna 6: 6-11 iunie | Temă: Mesajele celor trei îngeri
Ziua 35 (6 iunie) - Gânduri devoționale - Mark Finley
Rugăciunea timpului sfârșitului
de Mark Finley
Deși rugăciunea a fost în centrul bisericii creștine timp de secole, ea este de două ori mai
importantă în această oră de criză a istoriei pământului. Satana a dezlănțuit spiritele demonice
pentru a aduce înșelăciune, dezastru și moarte pe planeta noastră. Dumnezeu nu va fi luat prins
prin surprindere. El Își va revărsa Duhul Său în puterea ploii târzii asupra bisericii Sale care se
roagă. „Strigătul cel mare” al celui de-al treilea înger din Apocalipsa va răsuna de la un capăt la
altul al pământului.
Apostolul Ioan afirmă: „După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea
o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui”. (Apocalipsa 18:1)
Îngerul coboară din prezența glorioasă a lui Dumnezeu din sala tronului universului și cu
misiunea de a-i avertiza pe locuitorii pământului cu privire la ceea ce va urma. Textul spune că
îngerul vine cu „mare putere”. Cuvântul grecesc din Noul Testament pentru putere este „exousia”.
Isus folosește acest cuvânt în Evanghelia după Matei în armonie cu trimiterea ucenicilor Săi. În
Matei 10:1, Isus le dă ucenicilor Săi „putere” asupra stăpânirii și a puterilor iadului. El îi trimite
cu puterea divină pentru a fi victorioși în lupta dintre bine și rău. În Matei 28, versetul 18, El îi
trimite din nou, dar de data aceasta cu „toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”. (Matei
28:18)
Când ucenicii au părăsit timpul de rugăciune din camera de sus de la Cincizecime, ei au
plecat purtând autoritatea lui Hristos cel viu. În doar câțiva ani, ucenicii au vestit Evanghelia în
lumea cunoscută pe atunci. (Coloseni 1:23)
La vremea sfârșitului, Duhul Sfânt va fi revărsat peste un popor care se roagă cu o putere
fără precedent. Evanghelia va fi răspândită rapid până la marginile pământului. Mii de oameni vor
fi convertiți într-o singură zi. Harul și adevărul lui Dumnezeu vor avea un impact asupra întregii
planete.
Diavolul nu se va preda fără o luptă de proporții. Vom intra în curând în bătălia tuturor
timpurilor între bine și rău. Sfatul lui Pavel către Efeseni ne vorbește cu o relevanță tot mai mare
astăzi. „În cele din urmă, fraților, fiți tari în Domnul și în puterea tăriei Lui... Căci noi nu luptăm
împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva puterilor, împotriva
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva oștirilor spirituale ale răutății din locurile
cerești.” (Efeseni 6: 6-10)
Ne aflăm într-o adevărată bătălie între bine și rău. Care este sfatul lui Pavel: „Fiți tari în
Domnul și în puterea tăriei Lui”.
În această bătălie, Isus este tăria noastră în slăbiciune. Isus este lumina noastră în întuneric.
Isus este victoria noastră în ispită. Isus este nădejdea noastră când suntem disperați. Isus este
puternicul nostru biruitor. Apostolul Pavel ne amintește că „... armele cu care ne luptăm noi nu
sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile”. (2
Corinteni 10:4)
În Hristos, diavolul este un dușman învins. Indiferent de atacurile cu care te confrunți, de
ispitele pe care ți le aruncă cel rău, de provocările cu care te confrunți, de dificultățile cu care te
confrunți, îl poți înfrunta pe Satana în Numele lui Isus. El nu a pierdut încă nicio bătălie cu
diavolul. El este puternicul cuceritor care dărâmă fortărețele iadului, triumfă asupra puterilor răului
și îl învinge pe dușman în numele nostru. Prin rugăciune există putere în Isus pentru a-l învinge pe
diavol de fiecare dată.
Mark Finley este evanghelist mondial, autor și asistent al președintelui Conferinței
Generale.

Provocarea inimii
Dacă a existat vreodată un moment în care poporul lui Dumnezeu trebuie să se angajeze în
multă rugăciune, acesta este acum. Trăim în ultimele zile și ne confruntăm cu evenimentele finale.
Satana dorește foarte mult să distrugă biserica și pe membrii ei. Cea mai mare teamă a lui este ca
nu cumva credincioșii să fie conectați în mod profund cu Isus și să-L glorifice printr-o viață de
dragoste, adevăr și slujire.
Indiferent cu ce atacuri din partea lui Satana te-ai confrunta, te poți încrede în Isus pentru
a te ajuta.
Tânjești după acea credință victorioasă din timpul sfârșitului, care va rezista indiferent de
încercare? De ce să nu petreci astăzi un timp suplimentar de calitate în rugăciune cu Isus, bând
adânc din Fântâna vieții veșnice, a iubirii și a adevărului și fiind echipat pentru a-L sluji în aceste
zile din urmă?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Dumnezeu să dezvolte în tine o credință a timpului sfârșitului care să lucreze
prin dragoste.
● Roagă-te pentru tărie spirituală, printr-o legătură puternică cu Isus, pentru a rezista și a
îndura atacurile și ispitele diavolului.
● Roagă-te pentru ca Duhul Sfânt să binecuvânteze întâlnirile de astăzi ale Sesiunii
Conferinței Generale cu numeroasele decizii pentru Biserica Mondială.
● Roagă-te ca Duhul Sfânt să călăuzească în alegerea unei conduceri care să onoreze cu
smerenie Cuvântul Său și să promoveze în mod dezinteresat misiunea bisericii.
● Roagă-te ca mulți să fie prezenți în sălile de rugăciune pentru sesiunea Conferinței
Generale pe loc și pe internetul virtual.
Resurse pentru aprofundare
Diferența dintre renașterea adevărată și cea falsă - de Mark Finley
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 36 - 7 iunie
Primul înger
Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru
ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui
norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii
Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”. - Apocalipsa
14:6-7
Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se bazează pe faptul că El este Creatorul și că Lui îi
datorează existența toate celelalte ființe. Și oriunde, în Biblie, este prezentată pretenția Lui de a
primi respect și închinare, mai presus de zeii păgânilor, sunt amintite dovezile puterii Sale
creatoare. - Lift Him Up, pag. 51
Provocarea inimii
Adventiștii de Ziua a Șaptea au chemarea unică și profetică de a proclama prin cuvinte și
acțiuni Mesajele celor Trei Îngeri către întreaga lume, în pregătirea celei de-a doua veniri a lui
Isus. Baza mesajului celor Trei Îngeri este Evanghelia veșnică. Vestea bună că Isus este Mântuirea
ta. Primindu-L cu credință vie, primești curățirea și victoria asupra păcatului și viața veșnică.
Mesajul primului înger poate fi rezumat astfel: Dumnezeu este Creatorul tău. De aceea ești
iubit și dorit de El și nu ai nevoie să te închini ție însuți sau oricărei forme de idol. Fiind creația Sa

și ca răspuns la dragostea Sa, ești capabil să oglindești caracterul Său iubitor, mai ales acum, când
trăim în zilele judecății.
Vrei să-ți însușești identitatea din timpul sfârșitului prin Isus și să-L lași să trăiască viața
Sa în tine? Ai încredere că această relație intimă cu Isus îți poate da încredere în timpul judecății?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru ca Dumnezeu să fie preamărit în viața ta în calitate de Creator și
Răscumpărător al tău.
● Roagă-te pentru o înțelegere mai clară a identității tale de la sfârșitul timpului prin Isus.
● Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să știi în Cine îți poți pune încrederea pe deplin în
siguranță în acest timp al judecății.
● Roagă-te pentru frații și surorile noastre care trăiesc în zone de conflict între guverne și
de suprimare religioasă.
● Roagă-te cu privire la modul în care îi poți sprijini pe credincioșii din această parte a
lumii.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 37 (8 iunie)
Al doilea înger
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare,
care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”. - Apocalipsa 14:8
Dumnezeu încă mai are un popor în Babilon; și, înainte de sosirea judecăților Sale, acești
credincioși trebuie să fie chemați afară, pentru a nu lua parte la păcatele ei și „a nu primi plăgile
ei”. - Maranatha, p. 171
Provocarea inimii
Mesajul celui de-al doilea înger este scurt, dar clar: această lume, cu toate sistemele,
instituțiile, organizațiile, și mișcările de credință false și falimentare, este coruptă, nesigură și
decăzută.
Singurul răspuns la acest adevăr tranșant este să îți pui încrederea în Stânca de Neclintit,
Creatorul și Răscumpărătorul întregii omeniri - Isus. Și, deși Babilonul este într-adevăr căzut,
există mulți oameni în Babilon care au conștientizat această realitate și sunt căutători sinceri care
așteaptă apelul către adevăr, pentru a putea ieși.
S-ar putea să fi ieșit deja din Babilon, dar a ieșit Babilonul din tine? Sau există încă domenii
în viața ta în care îți pui încrederea în sistemele corupte ale acestei lumi?
De ce să nu renunți la toate astăzi? De ce să nu faci un pas mai departe și să te alături lui
Isus în chemarea oamenilor să părăsească corabia care se scufundă?
Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru o înțelegere mai profundă a Mesajelor celor Trei Îngeri.
● Roagă-te ca Dumnezeu să scoată din inima ta tot ce este „babilonian” și să-ți dea curaj
să inviți oamenii să iasă din confuzia spirituală.
● Roagă-te pentru ședințele de astăzi ale Sesiunii Conferinței Generale, cu toate deciziile
ce vor fi luate pentru biserica mondială.
● Roagă-te pentru Departamentul de Tineret ale Conferinței Generale și pentru
Departamentul de tineret din biserica ta locală pentru a fi folosite în aducerea copiilor noștri înapoi
la Isus.
● Roagă-te pentru unele dintre cele mai dificile și mai neatinse zone ale lumii. Roagă-te ca
Duhul lui Dumnezeu să rupă baricadele prin puterea Sa puternică și prin minunile Sale.

● Roagă-te cu stăruință pentru cele 7 persoane de pe lista de rugăciune. Nu te da bătut!
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 38 (9 iunie)
Al treilea înger
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi
icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu,
turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor
îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici
noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” - Apocalipsa
14:9-12
„Dumnezeu vă oferă cu o mână credință — prindeți-vă de brațul Lui cel puternic — iar cu
cealaltă mână vă oferă iubire — întindeți-vă mâna spre sufletele care pier. Hristos este calea,
adevărul și viața. Urmați-L pe El. Nu umblați după firea pământească, ci după Duhul. Umblați așa
cum a umblat El. Voia lui Dumnezeu este chiar sfințirea voastră. Lucrarea pe care o aveți de
îndeplinit este să faceți voia Aceluia care vă susține viața spre slava Lui. Dacă munciți pentru voi
înșivă, aceasta nu vă folosește la nimic. A munci pentru binele altora, a vă purta de grijă vouă
înșivă mai puțin și a consacra mai serios totul lui Dumnezeu va fi bine primit de El, iar prin bogăția
harului Său vă va fi răsplătit.” - Mărturii, vol. 2, p. 170
Provocarea inimii
Satana, făuritorul oricărei forme de moarte, mizerie, egoism, durere, păcat și Tatăl tuturor
celor care îi îmbrățișează minciunile, va fi distrus la judecata finală, pentru ca dreptatea și
dragostea să fie restaurate în univers. Doar cei care își pun încrederea în iubitorul Mântuitor, Isus
Hristos, vor fi salvați pentru totdeauna și transformați într-o persoană nouă, care reflectă dragostea
altruistă a lui Dumnezeu. În curând nu va mai exista nicio ocazie de a câștiga un suflet pierdut
pentru Isus.
Dorești astăzi să faci tot ceea ce îți stă în putință pentru a ajunge la această lume pierdută
cu dragostea lui Dumnezeu și cu mesajul pocăinței, al mântuirii și al judecății? Vei străluci ca
reprezentant al lui Hristos într-o lume întunecată? Te vei ridica, vei trăi, vei vorbi, vei îngriji, vei
binecuvânta, vei iubi și vei îmbrățișa identitatea ta profetică de Adventist de Ziua a Șaptea? Și
dacă nu ești încă un Adventist de Ziua a Șaptea, este dorința ta să te alături mișcării lui Dumnezeu
din timpul sfârșitului, să urmezi Cuvântul lui Dumnezeu, să te botezi și să te implici în misiunea
specială a lui Isus pentru tine?

El.

Cereri de rugăciune
● Roagă-te pentru înțelegerea Mesajului celui de-al treilea înger.
● Roagă-te pentru putere de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cum te conduce

● Roagă-te pentru o inimă pentru misiune și slujire.
● Roagă-te ca Isus să-ți mărească credința în El și ca El să strălucească prin tine.
● Roagă-te cu stăruință pentru cele 7 nume de pe listă, precum și pentru vecinii tăi
nemântuiți care locuiesc în apropiere.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

Ziua 39 (10 iunie) Mărturie - Dan Serns
Evanghelia veșnică i-a schimbat viața lui Bill!
de Dan Serns
La scurt timp după ce ne-am mutat într-un cartier nou, eu și soția mea am descoperit că
noaptea era destul de zgomotos. Ne-am plâns o vreme de vecinii noștri înainte de a decide că ar
trebui să ne rugăm pentru ei. Nici măcar nu le știam numele, dar oricum am făcut o listă de
rugăciune.
Ne-am rugat pentru „vecinii-barcă-mare”, care aveau o barcă masivă parcată pe alee. Neam rugat pentru „vecinii ocărâtori”, care înjurau mai mult decât ceilalți. Ne-am rugat pentru
„bărbatul cu doi câini”, care trecea mereu pe lângă casa noastră în fiecare seară, țipând la câinii
lui, care îl trăgeau mai repede decât voia el să meargă.
Când te rogi lui Isus în mod constant pentru oameni timp de câteva săptămâni, El îți pune
în inimă dorința de a face altceva pentru a-i ajuta. Am discutat și am decis să începem un grup de
studiu biblic în casa noastră, marțea seara. I-am invitat personal pe cei de pe lista noastră de
rugăciune. De asemenea, am împărțit invitații și în restul caselor din cartier. Și am invitat persoane
din familia bisericii noastre să ni se alăture.
În prima seară, am avut șase vizitatori în casa noastră: cinci de la biserică și „omul cu doi
câini”. Am aflat că îl chema Bill și că avea șaizeci și cinci de ani și urma să se pensioneze. Bill nu
a spus prea multe în timpul primei ore petrecute împreună, iar când i-a venit rândul să citească
Biblia, a spus „mai departe”. Dar la sfârșit ne-a mulțumit și săptămâna următoare a revenit. A
revenit și în săptămâna următoare, iar în cea de-a treia săptămână nu a mai venit nimeni în afară
de Bill.
Întrucât nu mai era nimeni altcineva prezent, a început să ne pună întrebări. Prima sa
întrebare a fost: „În ghidurile noastre de studiu biblic există adesea două numere cu două puncte
între ele. Ce înseamnă asta?”. A fost o ocazie excelentă de a-l ajuta pe Bill să învețe cum să citească
și să folosească Biblia. El a fost foarte recunoscător.
În a patra săptămână, toată lumea a revenit, inclusiv Bill. Studiul a fost despre Evanghelia
veșnică din Apocalipsa 14. Am citit cum că suntem cu toții păcătoși și că merităm moartea, dar
Isus a venit să trăiască, să moară și să plătească pentru păcatele noastre. Am arătat cum, atunci
când ne mărturisim păcatele și ne punem încrederea în El, primim viața veșnică. Apoi am
împărtășit cum Isus ne dă biruință asupra luptelor noastre și cum pregătește un viitor incredibil
pentru fiecare dintre noi.
La finalul studiului, am invitat fiecare persoană (dacă era dispusă) să spună: „Isus, vreau
ca Tu să te ocupi de fiecare parte a vieții mele”. În acea seară, Bill l-a invitat pe Isus să fie
Mântuitorul și Domnul său. Am fost atât de entuziasmată! Mi-L puteam imagina pe Isus sus în cer
spunându-i îngerului Gabriel: „Începeți un nou conac! Altcineva M-a acceptat pe Mine, iar Eu îi
dau un sentiment de pace pe care nu l-a mai experimentat niciodată. Îl voi transforma, iar într-o zi
îl voi aduce acasă, în casa Mea, unde va trăi pentru totdeauna cu Mine”.
Câteva săptămâni mai târziu, am aflat că Bill a murit în urma unui atac de cord în timp ce
se afla afară, petrecând timp cu nepotul său. Soția lui Bill ne-a rugat să îi conducem
înmormântarea. În timp ce ne pregăteam pentru această tristă și neașteptată slujbă de
înmormântare, soția lui, Sharon, ne-a spus: „Lui Bill îi plăcea studiul biblic de la voi de acasă în
fiecare săptămână. El nu a avut niciodată o Biblie înainte ca voi să începeți studiile cu el. Dar asta
i-a schimbat viața”.
Povestea de viață a lui Bill s-a încheiat, dar cred că va fi printre primii care se vor ridica la
cer pentru a se întâlni cu Isus atunci când Isus se va întoarce. Și noi Îl așteptăm cu această speranță!
Același Isus care i-a transformat viața lui Bill poate transforma pe oricine! Vestea noastră
măreață, cunoscută și sub numele de „Evanghelia veșnică” (Apocalipsa 14:6), va fi proclamată
întregii lumi înainte de revenirea lui Isus (Matei 24:14). Haideți să fim curajoși în împărtășirea
acestei vești bune cât mai avem ocazia. Să nu continuăm să ne ascundem în spatele ușilor închise
sau să împărtășim o evanghelie diluată care nu reușește să îi conducă pe oameni la piciorul crucii.

Această evanghelie frumoasă a Mesajelor celor Trei Îngeri are puterea de a ne transforma întreaga
viață. Haideți să o împărtășim! Isus vine în curând!
Dan Serns este președintele Conferinței din California Centrală.
Provocarea inimii
Nu este uimitor să vezi ce se poate întâmpla atunci când începem să ne rugăm pentru
oameni și apoi să le slujim așa cum ne conduce Dumnezeu? Nu se știe niciodată, s-ar putea să fii
ultima șansă a cuiva de a auzi despre Isus. De ce să nu-i ceri lui Dumnezeu chiar acum să-ți arate
oameni pentru care te poți ruga și cărora le poți sluji în propriul tău cartier. Roagă-te să ai
capacitatea de a împărtăși adevărurile din Mesajele celor Trei Îngeri cu eficiența Duhului Sfânt.
Dacă faci aceste rugăciuni cu sinceritate, se vor întâmpla întâlniri divine uimitoare!
Așa cum te-ai rugat pentru cele 7 nume de pe lista ta, dorim să te încurajăm să continui să
te rogi și să continui să te apropii de ei. Slujește-le. Caută modalități de a-i sluji și de a-i iubi ca
Isus. Dumnezeu poate și vrea să influențeze viețile acestor persoane și, pe măsură ce continui să
te rogi, acest lucru va schimba ceva în lumea nevăzută. Într-o zi, dacă nu chiar acum, vei vedea
răspunsurile la rugăciunile tale.
Cereri de rugăciune
● Roagă-te ca Duhul Sfânt să conducă lucrările în ultimele zile ale sesiunii Conferinței
Generale.
● Roagă-te pentru cei care urmează să ocupe noi poziții de slujire, pentru ca Duhul Sfânt
să îi pregătească pentru misiunea care îi așteaptă.
● Roagă-te pentru oportunități de a ajunge la familia, prietenii, vecinii și colegii de muncă
cu Evanghelia lui Isus.
● Continuă să te rogi pentru cele 7 nume ale tale, căutând modalități de a le sluji.
● Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea cel puțin o persoană pe care să o poți conduce la Hristos
în următorul an.

Ziua 40 (11 iunie) Laudă pentru Sabat:

● Laudă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viața ta în aceste 40 de zile de rugăciune.
Fii specific.
● Laudă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce va face El prin conducătorii nou aleși și realeși ai
bisericii mondiale, în timp ce se confruntă cu următorii ani de conducere și cu povara
responsabilităților acesteia.
● Laudă-L pe Dumnezeu pentru modul în care El lucrează și va lucra în viețile celor 7
nume pentru care te-ai rugat în cele 40 de zile de rugăciune.
● Laudă-L pe Dumnezeu pentru că El îți va da credința de a rezista în timpul sfârșitului și
că, în curând, El va veni în nori pentru a ne lua acasă.
● Laudă-L pe Dumnezeu pentru că El are lucruri și mai mărețe pregătite pentru tine, iar
acesta este doar începutul călătoriei Sale uimitoare pentru viața ta!
Resurse pentru aprofundare:
Vizitați https://www.revivalandreformation.org pentru resurse noi și constante.
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Rugăciunile vor continua în același loc: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză)
sau https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

În loc de încheiere
Dragi prieteni,
Poate că cele 40 de zile de rugăciune se încheie astăzi, dar călătoria voastră cu Isus va
deveni din ce în ce mai bună pe măsură ce continuați să-L căutați. Întrucât ați luat parte la această
călătorie de 40 de zile de rugăciune, rugăciunea noastră este că ați fost cu adevărat martori ai
puterii lui Dumnezeu în viața voastră, că ați experimentat Duhul Sfânt aducându-vă într-o
adevărată redeșteptare și într-o experiență de reformă continuă, așa cum nu ați mai experimentat
niciodată. Iar acest lucru nu ar trebui să se oprească la sfârșitul celor 40 de zile de rugăciune, ci să
continue până la venirea lui Isus.
Vă încurajăm să continuați să vă alăturați altor credincioși din întreaga lume care se roagă
împreună 24 de ore pe zi pe Zoom: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română). Momentele de rugăciune vor continua pentru toți
cei care doresc să participe. Și nu încetați să vă rugați pentru aceste 7 nume (și pentru multe alte
nume pe care Dumnezeu vi le-ar putea pune în inimă) până când veți vedea că vin răspunsurile.
Nu uitați, „Implicarea totală a membrilor” înseamnă că fiecare trebuie să facă ceva pentru
Domnul! Să nu uităm tema sesiunii Conferinței Generale din 2022: „Isus vine! Implică-te!”
Suntem nerăbdători să auzim mărturiile voastre despre ceea ce a făcut Dumnezeu în aceste
40 de zile de rugăciune în viața voastră, în familie și în biserica voastră!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Echipa Redeșteptare și Reformă

