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FĂGĂDUINŢE TRIUMFĂTOARE 
(1 din 7) 

INTRODUCERE 

1. Incurajari de a ne ruga 

1 Ioan 5:14,15 

„Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne 
ascultă, orice i-am cere, ştim că sîntem stăpîni pe lucrurile pe cari I le-am cerut.” 
 
E.M Bounds 
In rugaciune „ Dumnezeu se intoarce catre vointa poporului Sau. Cand pentru noi Hristos devine totul 
in tot, rugaciunea aseaza comorile lui Dumnezeu la picioarele noastre.”  Rugaciunea, p.177. 
 
 
Parabolele Domnului Hristos, p.173, 174 
“Dacã consacrãm viata noastrã în slujba Sa, nu vom putea fi niciodatã pusi într-o situatie pentru care 
Dumnezeu n-a prevãzut ajutorul Sãu. Oricare ar fi situatia noastrã, noi avem un Cãlãuzitor care sã ne 
arate drumul, oricare ar fi problemele noastre, noi avem un Sfãtuitor sigur, oricare ar fi necazurile 
noastre, lipsurile sau chiar dacã am fi pãrãsiti, avem un Prieten iubitor. Dacã în nestiinta noastrã 
cãlcãm gresit, Domnul Hristos nu ne pãrãseste. Vocea Sa clarã si distinctã se aude spunând: "Eu sunt 
Calea, Adevãrul si Viata." Ioan 14,6. Cãci El va izbãvi pe sãracul care strigã, si pe nenorocitul care n-are 
ajutor." Psalmul 72,12. 
Dumnezeu declarã cã El va fi onorat de cãtre aceia care se apropie de El si care Îi slujesc cu credinciosie. 
"Celui cu inima tare, Tu-i chezãsuiesti pacea, da, pacea, cãci se încrede în Tine." Isaia 26,3. Bratul Celui 
Atotputernic este întins ca sã ne conducã înainte si tot înainte. Mergeti înainte, spune Domnul Hristos, 
Eu am sã vã trimit ajutor. Voi cereti pentru slava numelui Meu si de aceea veti primi. Eu voi fi proslãvit 
înaintea acelora care privesc si asteaptã cãderea voastrã. Acestia, vor vedea triumful glorios al 
Cuvântului meu. "Tot ce veti cere cu credintã, prin rugãciune, veti primi." Matei 21,22.” 
 

2. Conditii si asteptari biblice necesare  

Charles Finney 

“ Intr-o ocazie, cand eram intr-una dintre intalnirile de rugaciune, am fost intrebat daca 

doream ca ei sa se roage pentru mine. Le-am spus,”Nu!”, deoarece nu vedeam ca Dumnezeu le 

raspundea la rugaciuni. Presupun ca am nevoie ca cineva sa se roage pentru mine, pentru ca 

sunt constient ca sunt un pacatos; insa nu vad ce folos ar avea ca voi sa va rugati pentru mine; 

pentru ca voi cereti continuu, insa nu primiti.... V-ati rugat destul..... chiar indeajuns cat sa il 

alungati si pe Diavolul din acest oras daca era vreo virtute in rugaciunile voastre.‟ Cand am 

studiat mai departe Biblia, am descoperit ca motivul pentru care rugaciunile lor nu primeau 

raspuns era ca ei nu se conformau cu conditiile descoperite de Dumnezeu pe baza carora El 

promisese sa raspunda la rugaciune; am descoperit ca ei nu se rugau cu credinta, cu sensul de a 

astepta ca Dumnezeu sa le dea lucrurile pe care le-au cerut. “ Memoires 

 

3. Partasie(discutie) 

 Cum a fost experienţa ta cu rugăciunea? 

 Ce speri să câştigi prin acest studiu despre rugăciune? 

 

4. A canta impreuna 

Sweet hour of prayer. (2x) – Scump ceas al rugaciunii 
            That calls me from a world of care; - ce ma cheama dintr-o lume a grijii 

 And bids me at my Father‟s throne. – si ma aduce la tronul Tatalui meu 
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 Make all my wants and wishes known. – imi face cunoscute toate nevoile si dorintele  
 In seasons of distress and grief, - In momentele de suferinta si intristare 
 My soul has often found relief; - sufletul meu a gasit deseori usurare 
 And oft escaped the tempter‟s snare, - si deseori m-a scapat din cursa ispititorului 
 By thy return sweet hour of prayer – prin intoarcerea ta scump ceas la rugaciunii. 
 

Fagaduintele triumfatoare ale lui Dumnezeu 
Marcu 11:24 
 “De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea” 
 
 Matei 7;7,8 
 „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, 
găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.” 
 
Matei 18:19 
„Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pămînt să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl 
Meu care este în ceruri” 
 
Psalm 81:10 
“deschide-ţi gura larg, şi ţi-o voi umplea!” – aceasta a fost fagaduinta cheie a lui George Muller. 
 
Iacov 4:2 
“ Nu aveti pentru ca nu cereti” 
 
2 Cor. 9:8 
“Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, avînd totdeauna în toate lucrurile din destul, să 

prisosiţi în orice faptă bună” – a fost fagaduinta cheie invocata de August Francke. 
 
Luca 1 :37 
„Cu Dumnezeu, nimic nu este imposibil.” 
 
Ioan 14:12-14 
„Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele 
şi mai mari decît acestea; pentrucă Eu mă duc la Tatăl: şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentruca 
Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. 
 
Matei 17:20 
„ dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar .... nimic nu v'ar fi cu neputinţă.” 
 

Alte mărturii 
 
Crestin anonim  
“Rugaciunea este cheia care deschide casa comorilor lui Dumnezeu. Nu este gresit a spune ca toata cresterea 
reala in viata spirituala – toata biruinta asupra ispitelor, toata increderea si pacea in prezenta dificultatilor si 
pericolelor, toata linistea duhului in moment de mare dezamagire si pierdere, toata comuniunea obisnuita cu 
Dumnezeu – depinde de practicarea rugaciunii secrete. Poate fi aratat cu usurinta ca toata lipsa de success (si 
tot esecul in viata spirituala, si in lucrarea crestina) este din cauza rugaciunii insuficiente si deficiente…. Cel 
mai maret lucru pe care il putem face pentru Dumnezeu sau pentru om, este sa ne rugam. Pentru ca putem 
aduce la indeplinire mult mai mult prin rugaciunile noastre, decat prin lucrul nostru. Rugaciunea este 
omnipotenta; poate sa faca tot ceea ce Dumnezeu poate face! Cand noi ne rugam Dumnezeu lucreaza.” 
Crestinul ingenuncheat p. 9,18. 
 
Tragedia veacurilor p.525 
“ Este planul lui Dumnezeu sa ne ofere, ca raspuns la rugaciunea credintei, ceea ce nu ne-ar fi  dat daca noi nu 
am fi cerut. “ 
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Sa Il cunosc , p. 224 
“Dumnezeu ne cunoaste nevoile, si ne-a sustinut. Domnul are o intreaga vistierie de resurse pentru copii Sai, si 
le poate da ceea ce au nevoie sub toate circumstantele. Nu este nici o povara pe care sa nu o poata indeparta, 
nici intuneric pe care sa nu il poata imprastia, nici o slabiciune pe care sa nu o poata inlocui cu putere, nici o 
teama pe care sa nu o poata calma, nici o aspiratie demna pe care sa nu o poata calauzi si indreptati.” 
 
E.M Bounds 
“Cat de vaste sunt posibilitatile rugaciunii! Cat de departe poate ajunge! Ce lucruri minunate sunt indeplinite 
de acest har divin! Isi pune mana pe Dumnezeul Atotputernic si Il misca sa faca ceea ce nu ar face daca 
rugaciunea nu ar fi fost oferita. Face ca lucruri sa aiba loc, care nu s-ar fi intamplat niciodata in alta 
circumstanta. Povestea rugaciunii este povestea marilor realizari. Rugaciunea este o putere minunata pusa de 
catre Dumnezeul Atotputernic in mana sfintilor Sai, care poate fi folosita pentru a aduce la indeplinire marile 
scopuri si pentru a atinge rezultate neobisnuite… Singurele limite in fata rugaciunii sunt fagaduintele lui 
Dumnezeu si abilitatea Lui de a indeplini acele fagaduinte.” Posibilitatile rugaciunii. 
 
Charles Spurgeon 
“Nu am esuat niciodata pentru ca m-am aruncat asupra Domnului. Nu am ezitat sa provoc biserica noastra cu 
idei marete despre ce am putea face pentru Dumnezeu, si am adus la indeplinire tot ceea ce ne-am propus. Am 
cautat ajutorul lui Dumnezeu in toate dintre multiplele mele insarcinari, si desi nu pot spune aici povestea 
vietii mele particulare in lucrarea lui Dumnezeu, totusi daca ar fi scrisa, ar fi o dovada clara ca Dumnezeu 
raspunde la rugaciune. El a ascultat rugaciunile mele  - nu doar din cand in cand – ci de atatea ori incat a 
devenit un obicei pentru mine sa imi pun cazul inaintea lui Dumnezeu cu certitudinea absoluta ca orice Ii cer 
Domnului, El imi va da. Nu este un poate sau o posibilitate. Stiu ca Domnul meu imi raspunde, si ar fi o prostie 
sa ma indoiesc de asta. Sunt sigur de acest lucru deoarece l-am trait.” Rugaciunea in viata credinciosului 
 
Simplificand 

 Raspunsuri miraculoase din trecut 

 Calatoria mea impreuna cu rugaciunea 
 

                                                                           Certitudini triumfatoare 
 
Marcu 11:24 
“De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea” 
 
Sa Il cunosc, p. 230 
„Ar trebui sa credem ca Dumnezeu va raspunde rugaciunilor noastre, si sa nu ne incredem in sentimente. Ar 
trebui sa spunem, „ Sentimentele mele de tristete nu sunt o dovada ca Dumneze nu m-a auzit...‟ Noi trebuie sa 
credem fagaduinta lui Dumnezeu. Trebuie sa ne vedem de treaba crezand ca Dumnezeu va face exact ceea ce a 
spus ca va face, si ca binecuvantarile pentru care ne-am rugat vor veni cand vom avea cea mai mare nevoie de 
ele. Fiecare cerere intra in inima lui Dumnezeu atunci cand venim in credinta.” 
 
 
                                                           Raspunsurile intarziate si cele cu „Nu” 
Divina Vindecare, p.474 
“În viata viitoare, tainele care aici ne-au necãjit si dezamãgit ni se vor deslusi. Vom vedea cã rugãciunile 
noastre aparent neascultate si asteptãrile noastre zadarnice s-au numãrat printre binecuvântãrile cele mai 
mari.” 
 
Sfaturi cu privire la sanatate, p.380, 381 
“ Cu totii dorim un raspuns imediat la rugaciunile noastre si suntem ispititi sa devenim descurajati daca 
rugaciunea noastra nu primeste raspuns imediat. Experienta m-a invatat ca aceasta este o mare greseala. 
Intarzierea este pentru binele nostru special. Avem sansa sa vedem daca credinta noastra este adevarata si 
sincera sau schimbatoare ca valurile marii. Noi trebuie sa ne legam de altar cu funiile puternice ale credintei si 
dragostei, si sa lasam ca  rabdarea sa isi faca lucrarea cea perfecta.” 
 
Crestin anonim 
“Dumnezeu intentioneaza ca fiecare rugaciune sa primeasca un raspuns. Nici o rugaciune reala nu isi poate 
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pierde implinirea in ceruri… Raspunsul lui Dumnezeu in dreptul unei rugaciuni poate fi „Da‟, sau poate fi ‟Nu‟. 
Poate fi „Asteapta‟, pentru ca poate El planuieste o binecuvantare mult mai mare decat ne-am imaginat, si una 
care implica alte vieti la fel ca si pe a noastra.” Crestinul ingenunchiat, p. 87. 
 
Andrew Murray 
“ El vrea sa imprime adanc in mintile noastre acest unic adevar, ca noi trebuie sa asteptam increzatori un 
raspuns la rugaciunea noastra. Langa descoperirea dragostei Tatalui, in intreg cursul scolii rugaciunii, nu este 
nici o lectie mai importanta decat aceasta: „ Oricine cere, primeste.” Cu Isus in scoala rugaciunii, p.21. 
 
Andrew Murray 
“ Este unul dintre teribilele semne ale starii bolnavicioase ale vietii crestine din zilele noastre, si anume acela ca 
sunt atat de multi care se multumesc si fara o experienta distincta a raspunsului la rugaciune. Ei se roaga zilnic, 
cer multe lucruri, si au incredere ca unele dintre ele vor fi ascultate, insa stiu prea putin despre raspunsul la 
rugaciune direct si bine definit ca regula a vietii de zi cu zi.” 
 
“ Dovada ca ne-am rugat corect este raspunsul. Daca cerem si nu primim, este pentru ca nu am invatat sa ne 
rugam corect. …( Dumnezeu) ne-ar spune sa nu incetam a ne ruga pana cand nu avem un raspuns, pentru ca 
este voia lui Dumnezeu, regula in familia lui Dumnezeu: fiecare cerere facuta cu credinta ca cea a unui copil, 
este ascultata…. Daca nu vine nici un raspuns, nu trebuie sa ne asezam in lenevie care mai este numita si 
resemnare, si sa presupunem ca Dumnezeu nu vrea sa ne dea un raspuns. Trebuie sa existe ceva in rugaciune 
care nu este asa cum ar vrea Dumnezeu…. Trebuie sa cautam harul de a ne ruga astfel incat raspunsul sa vina. 
Este mult mai usor pentru fire sa se supuna fara sa aiba raspunsul, decat sa se supuna cercetarii si curatirii de 
catre Duhul, pana cand a invatat sa se roage rugaciunea credintei.” Cu Hristos in scoala rugaciunii,  p.32, 33, 
34 
 
Cum vom raspunde? 
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AUTORITATEA TRIUMFATOARE 
(2 din 7) 

INTRODUCERE 
A. Cere! 

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

 
Andrew Murray 
“Este unul dintre teribilele semne ale starii bolnavicioase ale vietii crestine din zilele noastre, si anume acela ca 
sunt atat de multi care se multumesc si fara o experienta distincta a raspunsului la rugaciune. Ei se roaga zilnic, 
cer multe lucruri, si au incredere ca unele dintre ele vor fi ascultate, insa stiu prea putin despre raspunsul la 
rugaciune direct si bine definit ca regula a vietii de zi cu zi.  Dovada ca ne-am rugat corect este raspunsul. Daca 
cerem si nu primim, este pentru ca nu am invatat sa ne rugam corect. …( Dumnezeu)ne-ar spune sa nu incetam 
a ne ruga pana cand nu avem un raspuns, pentru ca este voia lui Dumnezeu, regula in familia lui Dumnezeu: 
fiecare cerere facuta cu credinta ca cea a unui copil, este ascultata…. Daca nu vine nici un raspuns, nu trebuie sa 
ne asezam in lenevie care mai este numita si resemnare, si sa presupunem ca Dumnezeu nu vrea sa ne dea un 
raspuns. Trebuie sa existe ceva in rugaciune care nu este asa cum ar vrea Dumnezeu…. Trebuie sa cautam harul 
de a ne ruga astfel incat raspunsul sa vina. Este mult mai usor pentru fire sa se supuna fara sa aiba raspunsul, 
decat sa se supuna cercetarii si curatirii de catre Duhul, pana cand a invatat sa se roage rugaciunea credintei.” 
Cu Hristos in scoala rugaciunii,  p.32, 33, 34 
 

B. Partasie(discutie) 

 Impartaseste putin cu privire la ce ai invatat pana acum. 

 Rugati-va impreuna cerand binecuvantarea lui Dumnezeu.  
 

Autoritatea triumfatoare 
 

Ce autoritate gasim in biblie in legatura cu rugaciunea? 
A. Autoritatea de a “cere” 

Matei 7:11 
”Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru, care este în 
ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!” 
 
Tragedia veacurilor p.525 
“Este planul lui Dumnezeu sa ne ofere, ca raspuns la rugaciunea credintei, ceea ce nu ne-ar fi  dat daca noi nu 
am fi cerut. “ 
 
Andrew Murray 
“Dumnezeu doreste sa dea multe binecuvantari poporului Sau, care insa nu ajung niciodata la ei. El doreste sa 
dea aceste binecuvantari, insa ei nu le doresc si deci ele nu pot ajunge la ei. Aceasta este marea taina a 
creatiunii omului cu o vointa libera, si deasemenea a reinnoirii vointei lui in mantuire, ca Dumnezeu si-a 
executat propria vointa, in multe lucruri, dependent de vointa omului. Rugaciunea este puterea prin care 
lucrurile se intampla, si care nu s-ar fi intamplat in caz contrar. (Dumnezeu) a lasat rugaciunea sa spuna unde 
trebuie ca binecuvantarea sa aduca apa vie in locurile fara apa; vointa lui Dumnezeu de a binecuvanta este 
dependenta de vointa omului de a spune unde ar trebui sa coboare binecuvantarea.” WCSP p. 167,168 
 

B. Autoritatea de a Cere in mod Specific 
Matei 7:7,8 
“Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, 
găseşte; şi celui ce bate, i se deschide. 
 
Youth Instructor, Octombrie 1, 1855 
A te ruga corect inseamna a-I cere lui Dumnezeu in credinta, exact lucrurile de care ai nevoie…” 
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Review & Herald, Aprilie 28, 1885 
“Hristos a intiparit in mintile ucenicilor Sai idea ca rugaciunile lor ar trebui sa fie scurte, exprimand doar ceea 
ceea ce doreau, si nimic mai mult. El da lungimea si continutul, substanta rugaciunilor lor, exprimand 
dorintele lor pentru binecuvantari spirituale si temporale, si recunostinta lor pentru aceleasi lucruri. Cat de 
usor este de inteles acest exemplu de rugaciune! Practic acopera nevoile tuturor. Un minut sau doua sunt de 
ajuns pentru orice rugaciune normala.” 
 
Crestin anonim 
”Vrem ca fiecare crestin sa intrebe,”Am pus eu la incercare in mod corect rugaciunea?‟ Cat a trecut de cand ai 
oferit o rugaciune definita?.... Majoritatea crestinilor nu Ii dau o sansa lui Dumnezeu sa le arate placerea Lui de 
a raspunde cererilor copiilor Sai, pentru ca cererilor lor sunt vagi si indefinite.” Crestinul Ingenunchiat, p.43   
 
F.B Meyer 
“Rugaciunea lui Ilie era precisa. Aici cad in esec atat de multe rugaciuni. Ele sunt trimise ca sagetile in aer. Sunt 
ca scrisorile care nu cer un raspuns, pentru ca nu cer nimic. Sunt ca si focul unei artilerii intr-o lupta mimata, 
cand este folosit decat praful de pusca. Deaceea le lipseste atat de mult puterea si interesul. Noi nu ne rugam 
fara nici o asteptare de a obtine rezultate practice si precise. Haideti sa pastram o lista de cereri, pe care le vom 
aduce inaintea lui Dumnezeu. Haideti sa directionam rugaciunile noastre, asa cum a facut David(Psalm V.3), si 
sa cautam raspunsul, si ne vom afla pe noi insine obtinand binecuvantari noi si neasteptate. Fiti precisi!” Ilie, 
p.95 
 
Andrew Murray 
“Rugaciunile noastre nu trebuie sa fie un apel vag inaintea indurarii Sale, un strigat indefinit pentru 
binecuvantare, ci expresia distincta a unei nevoi clare. Unii striga pentru indurare, insa nu se deranjeaza sa afle 
ce trebuie sa faca indurarea pentru ei. Altii poate cer sa fie eliberati de pacat, insa nu incep sa numeasca nici un 
pacat din care este ceruta eliberarea. Timp in care altii se roaga pentru binecuvantarea lui Dumnezeu asupra 
celor din jurul lor  sau din tara lor, si totusi nu au nici o situatie distincta in care asteapta si pentru care 
asteapta sa vada un raspuns. Tuturor Domnul le spune: „ Si acum, ce vrei intr-adevar si ce te astepti ca Eu sa 
fac?‟” Cu Hristos in scoala rugaciunii, p.56 
 
Mary Slessor 
“Viata mea este o inregistrare lunga, zilnica, si permanenta de raspuns la rugaciunea pentru sanatatea fizica, 
pentru istovire mentala, pentru calauzire data in mod minunat, pentru abaterea greselilor si pericolelor, pentru 
infrangerea urii fata de evanghelie, pentru ca mancarea sa fie data exact la ora la care este necesara, pentru 
orice este necesar vietii si umilei mele slujiri. Pot marturisi cu un respect adanc si deseori plin de uimire, ca 
cred ca Dumnezeu raspunde la rugaciune. Stiu ca Dumnezeu raspunde la rugaciune.” Crestinul ingenunchiat 
p.94. 
 
Rosalind Goforth 
“Am invatat ca rugaciunea era secretul care invingea orice obstacol, cheia care descuia fiecare usa inchisa. M-
am simtit ca un copil care invata o lectie noua si minunata – asa cum am vazut banci, mese, scaune, aragaz, 
gaz, lampi, ulei chiar si o orga venind ca raspuns la rugaciunea precisa pentru aceste lucruri. Insa ceea ce era 
cel mai frumos era atunci cand barbati si femei, afundati in pacat, erau convertiti ca si raspuns la rugaciune…” 
Stiu ca Dumnezeu raspunde la rugaciune, p.21 
  
Cateva raspunsuri specifice la rugaciune 
 

De unul singur 
 
Intreaba-l pe Dumnezeu cu privire la ce ar dori sa te rogi! 
 

C. Autoritate de a cere in Numele lui Isus! 
 
Ioan 16:23, 24 
“În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere dela Tatăl, în 
Numele Meu, vă va da.Pînă acum n'aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentruca bucuria 
voastră să fie deplină.” 
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Luca 10:17 
“Cei şaptezeci s'au întors plini de bucurie, şi au zis: „Doamne, chiar şi dracii ne sînt supuşi în Numele Tău.” 
 
Proverbe 18:10 
“ Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost.” 
 
Fapte 16:18 
“Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s'a întors, şi a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi 
poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela. 
 
Semnele Timpului, Iunie 18, 1902 
“Hristos a deschis calea pentru noi, ca sa ne putem apropia de Dumnezeu. El spune, „ Folositi Numele Meu. Va 
fi pasaportul vostru catre inima Tatalui Meu si la toate bogatiile harului Sau…” 
 
Hristos Lumina Lumii, p. 667 
“El le-a explicat cã secretul succesului lor va depinde de cererea puterii si a harului în Numele Sãu. El urma sã 
fie prezent înaintea Tatãlui pentru a face cereri în numele lor. Rugãciunea închinãtorului umil va fi prezentatã 
de El ca fiind rugãciunea Sa în beneficiul acelei fiinte.” 
 
Mesaje selectate,Vol 1, 344 
“Serviciile religioase, rugaciunile, lauda, marturisirea pacatelor cu cainta se inalta de la credinciosii adevarati 
ca tamaia catre Sanctuarul ceresc, insa trecand prin canalele corupte ale umanitatii, sunt atat de pangarite, 
incat fara a fi purificate prin sange nu pot fi niciodata de valoare inaintea lui Dumnezeu. Ele nu urca la ceruri 
fara pata, si daca Mijlocitorul, care se afla la mana dreapta a lui Dumnezeu, nu prezinta si curateste totul prin 
neprihanirea Sa, nu este acceptabil inaintea lui Dumnezeu. Toata tamaia din sanctuarele pamantesti trebuie sa 
fie inmuiata cu picaturile curatitoare ale sangelui lui Hristos. El tine inaintea Tatalui cadelnita propriilor Lui 
merite, in care nu este nici o intinare a stricaciunii pamantesti. El aduna in cadelnita Sa rugaciunile, lauda, si 
marturisirile poporului Sau, si impreuna cu acestea El pune propria-I neprihanire nepatata. Apoi, parfumata cu 
meritele jertfei lui Hristos, tamaia se ridica inaintea lui Dumnezeu cu totul acceptata. Apoi raspunsuri pline de 
har sunt trimise inapoi…” 
 
Hristos Lumina Lumii, p. 668 
“Dar rugãciunea în Numele lui Hristos înseamnã mai mult. Înseamnã a primi caracterul Sãu, a da pe fafã 
spiritul Sãu si a sãvârsi lucrãrile Sale. Fãgãduinta Mântuitorului este conditionatã. "Dacã Mã iubiti", zice El, 
"veti pãzi poruncile Mele." El mântuieste pe oameni nu în pãcat, ci din pãcat; si aceia care Îl iubesc îsi vor 
dovedi iubirea prin ascultare.” 
 
Andrew Murray 
“Isus dă în mod solemn tuturor ucenicilor Săi o putere generală şi nelimitată a folosirii libere a Numelui Său 
oricând, pentru toate dorinţele lor. El nu ar fi putut să facă asta, dacă nu ar fi ştiut că poate să ne încredinţeze 
meritele Sale, că onoarea Sa este în siguranţă în mâinile noastre.” WCSP p.135  
 
George Muller  
“Pe baza bunatatii noastre proprii, nu ne putem astepta sa primim raspuns la rugaciune. Insa Isus este vrednic, 
si datorita lui primim raspuns la rugaciunile noastre… Daca ne incredem in El. Daca ne ascundem in El, daca Il 
punem pe El inainte si pe noi insine pe locul doi, daca depindem de El si ne rugam in Numele Sau, putem 
astepta ca rugacinile noastre sa primeasca raspuns.” Narratives   
In 1874 Muller a hranit 2100 de oameni, a sustinut 189 misionari, a trimis 10.000 lire, a sustinut 9000 de 
studenti la zi, si a tiparit 4 milioane de brosuri si mii de Biblii.” 
 
Un exemplu din viata de zi cu zi 
 
D. Autoritate de a cere asteptand un raspuns! 
Asa cum ne rugam in numele Lui, ne putem astepta ca rugaciunile noastre vor primi un raspuns! 
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Marcu 11:24 
“De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” 
Iacov 1:6 
“Dar s'o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentrucă cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, 
turburat şi împins de vînt încoace şi încolo.” 
 
Marcu 9:23 
“Tu zici: „Dacă poţi!”... Toate lucrurile sînt cu putinţă celui ce crede!” 
 
Matei 17:20 
“„Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cît un grăunte 
de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo”, şi s'ar muta; nimic nu v'ar fi cu neputinţă.” 
 
Our High Calling( Inalta noastra chemare), p. 134 
“Noi nu trebuie sa ne rugam si apoi sa fugim de parca ne-am teme sa nu cumva sa primim un raspuns. 
Dumnezeu nu isi va bate joc de noi. El va raspunde daca veghem in ce priveste rugaciunea, daca credem, 
primim lucrurile pe care le-am cerut, si continuam sa credem si niciodata nu ne pierdem rabdarea crezand. 
Aceasta inseamna vegherea in ce priveste rugaciunea. Noi pazim rugaciunea credintei cu asteptare si speranta. 
Trebuie sa o inconjuram cu siguranta si sa nu fim necredinciosi , ci credinciosi. Rugaciunea fierbinte a celui 
neprihanit nu este pierduta niciodata. Se poate ca raspunsul nu va veni dupa cum ne-am asteptat, insa va veni, 
pentru ca Cuvantul lui Dumnezeu este in joc. {OHC 134.3} 
 
Marturii vol.7 p. 274 
“Rugati-vã în credintã. Si stãruiti sã aducã viata voastrã în armonie cu cererile voastre, pentru ca sã puteti 
primi binecuvântãrile pentru care vã rugati. Nu lãsati sã vi se slãbeascã credinta; deoarece binecuvântãrile 
primite sunt în proportie cu credinta exercitatã. "Facã-vi-se dupã credinta voastrã" "Tot ce veti cere cu 
credintã, prin rugãciune, veti primi"(Mat. 9,29; 21,22). Rugati-vã, credeti, bucurati-vã. Cântati laude lui 
Dumnezeu pentru cã a rãspuns la rugãciunile voastre. Credeti-L pe cuvânt. "Cãci credincios este Cel ce a fãcut 
fãgãduinta"(Evr. 10,23). Nici o cerere sincerã nu se pierde. Canalul e liber; curentul curge.” 
 
Secventa triumfatoare 
Roaga-te            Fapt      (Bazat pe Cuvant) 
Crede                 Credinta   (Odihnindu-te pe fapte) 
Bucura-te          Simtind     ( Primind rezultatele) 
 
James Fraser 
“In ultimul timp am fost impresionat cu gandul ca oamenii esueaza in a se ruga rugaciunea credintei, pentru ca 
ei nu cred ca Dumnezeu a raspuns, ci doar ca El va raspunde cererilor lor. Ei se ridica de pe genunchi simtind 
ca Dumnezeu va raspunde candva sau altcandva, si nu ca El a raspuns deja…. Implinirea intreaga are loc 
deseori in viitor, insa Cuvantul lui Dumnezeu este la fel de bun ca si angajamentul Sau si nu trebuie sa ne 
ingrijoram. Cateodata El ne da imediat ceea ce Ii cerem, insa mult mai des El doar ne da fagaduinta Sa.” MR, 
p.75 
 
Exemple din istorie 
Exemple din timpul modern 
 
IV.  Concluzia si apelul 
Morning Talks, Nov.1883, p.14 
“Daca am acceptat conditiile pe care sunt bazate aceste fagaduinte, Cuvantul lui Dumnezeu promite ca El va 
face pentru noi mai mult decat cerem.” 

Impartasind si Rugandu-ne 
 
Ce inseamna sa te rogi in numele lui Hristos? 
Pana la ce punct vrei sa te asezi sub autoritatea lui Hristos in ce priveste rugaciunea ta? 
Cu aceste ganduri in minte, roaga-te cu privire la lucrurile pe care le-a pus Dumnezeu pe inima ta mai devreme 
in timpul sesiunii. 
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Ganduri finale 
 
Slujitorii Evangheliei, p.113 
„Am vazut ca slujitorii lui Dumnezeu si biserica se descurajeaza prea usor. Cand au cerut Tatalui din ceruri 
lucruri de care au crezut ca aveau nevoie, iar acestea nu au venit imediat, credinta lor s-a clatinat, si le-a pierit 
curajul, si un sentiment de murmurare a pus stapanire pe ei. Am vazut ca aceasta nu a placut Domnului. 
Fiecare sfant care vine la Dumnezeu cu o inima sincera, si isi trimite cererile sincere cu credinta, va primi 
raspuns la rugaciune. Credinta nu trebuie sa renunte la Dumnezeu daca nu vezi sau nu simti raspunsul imediat 
la rugaciunile tale. Sa nu iti fie teama sa te increzi in Dumnezeu. Bazeaza-te pe fagaduita Lui cea sigura, „cereti 
si vi se va da” [Ioan 16:24]. Dumnezeu este prea intelept ca sa poata gresi, si prea bun ca sa retina orice lucru 
bun de la sfintii Sai care merg pe drumul cel drept. Omul greseste, si desi cererile lui sunt trimise dintr-o inima 
sincera, el nu cere intotdeauna lucrurile care sunt bune pentru el, sau care ar aduce slava lui Dumnezeu. Cand 
se intampla aceasta, inteleptul si bunul nostru Tata aude rugaciunile noastre, si va raspunde, uneori imediat; 
insa El ne da lucrurile care sunt spre binele nostru si spre slava Lui. Dumnezeu ne da binecuvantari; daca am 
putea sa privim la planul Sau, am vedea in mod clar ca El stie ceea ce este cel mai bine pentru noi, si ca 
rugaciunile noastre primesc raspuns. Nu ne este dat nimic care sa ne raneasca, ci binecuvantarea de care avem 
nevoie, in locul unui lucru pe care l-am cerut, dar care nu ar fi fost bun pentru noi, si ne-ar fi ranit. Am vazut ca 
daca nu simtim raspunsuri imediate la rugaciunile noastre, ar trebui sa fim statornici in credinta noastra si sa 
nu ingaduim ca necredinta sa isi faca loc, pentru ca acesta ne va desparti de Dumnezeu. Daca credinta noastra 
se clatina, nu vom primi nimic de la El. Increderea noastra in Dumnezeu ar trebui sa fie puternica; si cand 
avem cea mai mare nevoie, binecuvantarea va cadea asupra noastra asemenea unei ploi de vara.” 
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OBIECTIVE TRIUMFATOARE 
“ La porunca Domnului au calatorit…” 

(3 din 7) 

INTRODUCERE 
 

Hudson Taylor 
“Nu numai viata bietei femei a fost salvata, insa mi-am dat seama ca si viata mea a fost salvata! Ar fi putut fi un 
naufragiu – ar fi fost un naufragiu probabil, ca si crestin – daca nu ar fi cucerit harul in acel moment, si daca 
Duhul luptator al lui Dumnezeu nu ar fi fost ascultat. Imi aduc aminte bine cum in noaptea aceea, cand am 
mers acasa, inima imi era la fel de usoara ca buzunarul. Strazile singuratice si goale au rasunat cu un imn de 
lauda pe care nu l-am putut retine. Cand mi-am luat portia de terci inainte de a merge la culcare, nu l-as fi 
schimbat nici pentru masa unui print.” Retrospect, p.18 
 
Aldous Huxley 
“A treia cerere din rugaciunea Domnului este repetata zilnic de milioane de oameni care nu au nici cea mai 
mica intentie de a lasa sa se faca voia altcuiva decat a lor insisi.” 
 

O Baza Biblica 
Numeri 9:18 
Copiii lui Israel porneau dupa porunca Domnului si tabarau dupa porunca Domnului; tabarau atîta vreme cît 
ramînea norul deasupra cortului. 
 
 
Matei 7:21 
“Nu orisicine-Mi zice:”Doamne, Doamne! va intra în Împaratia cerurilor, ci celce face voia Tatalui Meu care 
este în ceruri.  
 
Ioan 7:17 Daca vrea cineva sa faca voia Lui, va ajunge sa cunoasca daca învatatura este de la Dumnezeu, sau 
daca Eu vorbesc dela Mine.  
 
1 Ioan 5:14,15 
“Îndrazneala, pe care o avem la El, este ca_, daca_ cerem ceva dupa_ voia Lui, ne asculta. Si daca stim ca ne 
asculta, orice i-am cere, stim ca sîntem stapîni pe lucrurile pe cari I le-am cerut.”  
 
Iacov 4:3 
“cereti si nu capatati,pentru ca cereti rau, cu gînd sa risipiti în placerile voastre.” 
 
Educatie, p.257, 258 
“Hristos face clar faptul cã ceea ce cerem trebuie sã fie conform vointei lui Dumnezeu; trebuie sã cerem 
lucrurile pe care ni le-a fãgãduit, si orice primim trebuie sã fie folosit pentru a împlini voia Sa. Nu trebuie sã ne 
îndoim de fãgãduintã atunci când sunt împlinite conditiile.” 
 
E.M.Bounds  
“ Ce este ascultarea? Înseamnă a face voia lui Dumnezeu: înseamnă păzirea poruncilor Lui. Câte dintre porunci 
constituie ascultare? Să ţii jumătate dintre ele, şi să calci cealaltă jumătate – este aceasta ascultare adevărată?... 
Cu privire la aceasta Iacov Apostolul este cel mai explicit: “cine păzeşte toată Legea,” declară el, „şi greşeşte 
într'o singură poruncă, se face vinovat de toate.” 
 
E.M Bounds 
“Rugaciunea este ascultare. Este fundamentata pe stanca de nezdruncinat a ascultarii de Dumnezeu. Numai 
aceia care asculta au dreptul sa se roage. In spatele rugaciunii trebuie sa fie fapta;si ceea ce da putere rugaciunii 
este indeplinirea constanta a voii lui Dumnezeu in viata de zi cu zi, asa cum Domnul nostru a invatat foarte 
clar:” Nu orisicine imi spune, Doamne, Doamne, va mosteni Imparatia cerurilor, ci cel ce face voia Tatalui Meu 
care este in ceruri.‟”Necesitatea Rugaciunii 
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E.M. Bounds 
“Vointa trebuie sa fie predata lui Dumnezeu ca si conditie primordiala pentru o rugaciune plina de succes. 
Totul cu privire la noi isi primeste culoarea de la caracterul nostru interior.Vointa secreta face caracterul si 
controleaza conduita.Deaceea,vointa,joaca un rol important in succesul rugaciunii.Nu poate exista o rugaciune 
in adevaratul ei sens si in cele mai bogate implicatii ale ei, acolo unde vointa nu este predata in intregime si in 
totalitate lui Dumnezeu. Aceasta loialitate de nezdruncinat fata de Dumnezeu este o conditie indispensabila 
celei mai bune, adevarate si eficiete rugaciuni.” Necesitatea Rugaciunii 
 
Thomas Payne 
“Loialitatea lui Daniel in totul, fata de voia lui Dumnezeu explica mai mult decat orice altceva secretul puterii 
lui triumfatoare in rugaciune.” Puterea rugaciunii intensificate 
 
Andrew Murray 
“Intelegeti ca nu exista o cale mai sigura, nu exista nici o alta cale posibila de a primi dragostea si 
binecuvantarea lui Dumnezeu in rugaciune, decat intrand in vointa Lui. In rugaciune, preda-te pe tine insuti la 
modul absolut vointei binecuvantate a lui Dumnezeu; aceasta va conta mai mult decat multe cereri.” Scoala 
Ascultarii 
 
Andrew Murray 
“Este de temut ca deseori eforturile noastre de a crede nu au avut success deoarece nu am adoptat singura 
pozitie in care este posibila sau legitima o credinta mare – aceea de predare totala a onoarei si vointei lui 
Dumnezeu. Acelui om care este consacrat cu totul lui Dumnezeu si vointei Lui, I se va da putere sa ceara tot 
ceea ce a promis Dumnezeul lui ca va fi pentru el.” Cu Hristos in scoala Rugaciunii, p.129, 130 
 
George Muller 
“Citind despre toate aceste raspunsuri la rugaciune, cititorul credincios poate fi dus la gandul ca eu sunt mai 
spiritual decat majoritatea copiilor lui Dumnezeu, si ca deaceea Domnul ma favorizeaza. Adevaratul  motiv este 
acesta. In cate puncte actionez conform mintii lui Dumnezeu, in tot atatea sunt binecuvantat si facut o 
binecuvantare.” Narative  
 

George Muller 
“Nu imi aduc aminte niciodata, in toata calatoria mea crestina, iar aceasta fiind acum( in martie1895)de 
sasezeci si noua de ani si patru luni, cand sa fi cautat in mod SINCER si RABDATOR sa cunosc voia lui 
Dumnezeu prin invatatura Duhului Sfant, prin instrumentalitatea Cuvantului lui Dumnezeu, dar am fost 
INTOTDEAUNA calauzit bine. Insa, daca sinceritatea inimii si corectitudinea inaintea lui Dumnezeu lipseau, 
sau daca nu l-am asteptat cu rabdare pentru instruirea Domnului, sau daca am preferat sfatul oamenilor in 
locul Cuvantului Dumnezeului Celui viu, am facut mari greseli.” 
 
 

“Rugaciunea triumfatoare primeste intotdeauna raspuns pe calea vointei lui Dumnezeu” 
Determinarea vointei lui Dumnezeu 

O Baza Biblica 
  
Luca 9:23 
„Dacă voeşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.” 
 
Psalmi 32:8 
“Eu-zice Domnul-te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s'o urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea 
îndreptată asupra ta.” 
 
Isaia 8:20 
“La lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” 
Proverbe 3:5-6 
“Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-l în toate căile tale, şi 
El îţi va netezi cărările.” 
 
 



Pagina | 14  
 

Coloseni 3:15 
“Pacea lui Hristos…. să stăpînească în inimile voastre” 
 

Ce au spus altii 
Divina Vindecare p. 480 
“Multi dintre aceia care mãrturisesc cã sunt urmasi ai lui Hristos au o inimã tulburatã, nelinistitã, pentru cã se 
tem sã se lase în grija lui Dumnezeu. Ei nu I se predau în întregime; deoarece se feresc de consecintele pe care 
le presupune o asemenea predare. Dar nu vor putea gãsi pacea dacã nu se vor preda în felul acesta…. 
Îngrijorarea este oarbã si nu poate vedea viitorul; dar Isus vede sfârsitul de la început. În orice dificultate, El 
are o cale pregãtitã pentru a aduce usurare…. Tatãl nostru ceresc are o mie de cãi prin care ne poate purta de 
grijã, cãi despre care nu stim nimic. Aceia care acceptã principiul fundamental de a face din slujirea( si onoarea 
– HLL 330) lui Dumnezeu o datorie supremã vor vedea încurcãturile dispãrând si o potecã netedã înaintea 
picioarelor lor.” 
 
George Muller 

1.  90% din a cunoaste voia lui Dumnezeu este a alege sa nu avem o vointa a noastra proprie.  
2. Orice este vointa lui Dumnezeu, va fi in armonie cu Scripturile. 
3. Orice este vointa lui Dumnezeu, va fi insotit de deschiderile Sale providentiale. 
4. Orice este voia lui Dumnezeu, va fi insotit de pacea Lui.  

 
F.B. Meyer 
“ Impresiile lui Dumnezeu din interior si Cuvantul Sau din exterior sunt intotdeauna intarite de providenta Sa 
din jur, iar noi ar trebui sa asteptam in tacere pana ce acestea trei se unesc intr-un singur punct.” 
 

Incurajare de a avea incredere in Dumnezeu 
 
Psalmi 34:8,9 
“Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!  Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii 
Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!” 
 
Psalmi 37:3,4 
“Încrede-te în Domnul, şi fă binele; locuieşte în ţară, şi umblă în credincioşie. Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El 
îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.” 
 
Hristos Lumina Lumii, p.208 
“Dar Fiul lui Dumnezeu era supus vointei Tatãlui si dependent de puterea Lui. Asa de mult Se golise Isus de 
Sine, încât nu fãcea planuri pentru Sine. Accepta planurile pe care Dumnezeu Tatãl le fãcea pentru El si I le 
dezvãluia în fiecare zi. Tot asa ar trebui sã fim si noi dependenti de Dumnezeu, astfel încât viata noastrã sã fie o 
împlinire a vointei Sale.” 
 
Fii si fiice ai lui Dumnezeu, p.17 
“Noi nu trebuie sa studiem ca sa avem propria cale, ci calea lui Dumnezeu si vointa lui Dumnezeu… Fiintele 
umane sufera mult deoarece pasesc afara de pe calea pe care a ales-o Dumnezeu pentru ei ca s-o urmeze. Ei 
umbla in scanteile focului pe care ei insisi l-au aprins, iar rezultatul este apasarea, tulburarea, si suferinta pe 
care le-ar fi evitat daca ar fi supus vointa lor vointei lui Dumnezeu… Orice cale ar alege Dumnezeu pentru noi, 
oricare ar fi calea pe care o hotaraste pentru picioarele noastre, aceea este singura cale sigura . . . . Cu ochiul 
credintei, cu supunere copilareasca ca si copii ascultatori, noi trebuie sa privim la Dumnezeu, sa cautam 
calauzirea Sa, iar dificultatile se vor da din cale. Fagaduinta este, “  Eu…. Te voi invata si iti voi arata.” 
 

Provocarea de “Predare” 
 
James McConkey 
“Noi nu numai ca trebuie sa ne incredintam vietile lui Dumnezeu, ci trebuie sa Ii si ingaduim sa faca ce vrea cu 
ele. Incredintarea tuturor lucrurilor trebuie sa fie insotita de supunerea tuturor lucrurilor. Cand ne predam 
vietile, ne predam planurile cu privire la vietile noastre, si acceptam vointa lui Dumnezeu cu privire la ele. Nu 
numai “ Incredinteaza-ti soarta in mana Domnului”, ci si “increde-te in El”. Nu iti lua numai mainile jos, ci 
lasa-L pe El sa puna mana, oricum va vedea ca este potrivit.” 
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Exemple practice 

C.T. Studd 
“Fie trebuia sa fiu un hot, si sa pastrez ceva ce nu era al meu, sau trebuia sa renunt la totul pentru Dumnezeu.” 
 
Hannah Whithall Smith 
“Cand i-ai predat totul lui Dumnezeu, I-ai dat lui toata responsabilitatea, la fel ca si orice altceva. Dumnezeu 
este cel care este responsabil sa aiba grija de tine si tot ce ai de facut este sa te increzi. Pune mana in mana Lui 
si Domnul te va conduce.” Secretul crestinului pentru o viata fericita 
 
Rosalind Goforth 
“Ne-am rugat deci ca Dumnezeu sa faca din noua casa o modalitate de a ajunge la oameni – o binecuvantare si 
nu o piedica. Raspunsul la aceasta rugaciune, asa cum este deseori cazul, depindea in mare parte de noi. A 
trebuit sa fim gata sa platim pretul pe care il cerea raspunsul. Am ajuns sa intelegem ca pentru ca rugaciunea sa 
primeasca raspuns, trebuia sa tinem casa deschisa in fiecare zi si intreaga zi, lucru care nicidecum nu era 
usor…. Recordul numarului a fost atins in primavara anului 1899, cand 1835 de barbati si cateva sute de femei 
au fost primiti de noi intr-o singura zi.” 
 
Rosalind Goforth 
“Ochii parca mi s-au deschis dintr-o data cu privire la ce facusem – indraznisem sa lupt impotriva 
Dumnezeului Atotputernic. In momentele care au urmat Dumnezeu mi S-a descoperit intr-o asemenea 
dragoste si maiestate si slava incat m-am predat Lui cu o bucurie ce nu se poate exprima in cuvinte. Atunci am 
stiut ca facusem o greseala ingrozitoare, si ca puteam intr-adevar sa imi incredintez copiii in mana Lui oriunde 
ne va conduce El. Doar un lucru parea sa fie clar,acela ca trebuie sa merg acolo unde ne va calauzi Dumnezeu. 
Am vazut in sfarsit ca Dumnezeu trebuie sa fie primul. A fost Dumnezeu credincios cu privire la viziunea pe 
care mi-o daduse? Sau a ingaduit copiilor sa sufere in anii care au urmat…. Acum, cand scriu, au trecut 
optsprezece ani de cand am inceput in acea prima calatorie, si nici unul dintre copiii nostri nu a murit. 
Niciodata nu am avut atat de putina boala ca in timpul acela. Niciodata nu am avut atat de multe dovezi ale 
favorii lui Dumnezeu si binecuvatari in sute de feluri….” Cum de stiu ca Dumnezeu raspunde Rugaciunii, p.73   
 

Consideratii practice 
1. Calea”urmatorul pas” 

“ Du-te la profetul Elisei…” 
Psalmi 119:105 
“Cuvîntul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” 
 
C.T. Studd 
“Dumnezeu nu lucreaza cu tine pana cand nu esti predat cu totul Lui, apoi El iti va spune ce vrea sa faci.” The 
Cambridge seven 
 

2. Lana 
Judecatori 6:36-40 
“…iată, voi pune un val de lînă în arie; dacă numai lîna va fi acoperită de rouă, şi tot pămîntul va rămînea uscat, 

voi cunoaşte că vei izbăvi pe Israel prin mîna mea, cum ai spus”. 
a. Poate fi folosita gresit 
b. Incurajeaza si confirma 

 
3. Nu presupune 

 
Sfaturi pentru Sanatate, p.503 
“Am fost surprinsa cand am fost intrebata de catre medici, daca nu credeam ca ar face mai multa placere 
Domnului daca si-ar parasi practica medicala si ar intra in lucrare(ca pastori). Sunt pregatita sa raspund la o 
asemenea intrebare: Daca esti crestin si un medic competent, esti pregatit sa faci de zece ori mai mult bine ca 
misionar pentru Dumnezeu, decat ai fi daca ai merge ca simplu predicator al Cuvantului.” 

4. Rabdare 
Evrei 10:36 
“Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v'a fost făgăduit.” 
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FACTORI CE STAU IN CALE 
(4 din 7) 

INTRODUCERE 
Am fost chemati la o alergare! 
 
1 Cor. 9:24 
“Nu ştiţi că ceice aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa 

fel ca să căpătaţi premiul!” 
  
Prietenul meu autostopistul 
“Numai putin nu va conta!” 
 
Motive date pentru lipsa de raspuns 

 Nu este voia lui Dumnezeu. 

 Nu este timpul lui Dumnezeu. 

 Dumnezeu domneste 

 Nu stim cum sa ne rugam. 

 Persoana pentru care ne rugam are o problema care il face pe Dumnezeu sa intarzie. 
 
Motive deseori trecute cu vederea sau minimalizate: 

 Pacatul  

 Diferente nerezolvate 

 Lipsa de iertare 
 
 

Oameni triumfatori 
“Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite…” 

 
O Temelie Biblica 

Isaia 59:1,2 
“Nu, mîna Domnului nu este prea scurtă ca să mîntuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă,ci nelegiuirile 
voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-l 
împiedecă să v'asculte!” 
Psalmi 66:18 
“Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m'ar fi ascultat Domnul.” 
 
1 Ioan 3:22 
“Şi orice vom cere, vom căpăta dela El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.” 
 
Iacov 5:16 
“Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are 
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” 
 

Marturia altora 
Calea catre Hristos,p.95 
“Sunt anumite condiţii de îndeplinit, în baza cărora noi putem aştepta ca Dumnezeu să asculte şi să răspundă 
rugăciunilor noastre…. Dacă păstrăm nelegiuire în inimile noastre, dacă stăruim într-un păcat cunoscut, 
Dumnezeu nu ne va auzi; dar rugăciunea inimii căite şi zdrobite va fi totdeauna ascultată. Când am îndreptat 
tot ceea ce ştim că a fost rău, atunci putem avea încredere că Dumnezeu va răspunde cererilor noastre.” 
 
Marturii, Vol 2, p.146 
“Postul şi rugăciunea nu vor îndeplini nimic, atâta timp cât inima este înstrăinată de Dumnezeu printr-o cale 
greşită de acţiune.” 
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Semnele timpului, 15 Mai 1884 
 “Daca cugatam nelegiurea in inimile noastre, daca pastram orice pacat indragit, putem fi siguri ca nu va fi data 
nici o binecuvantare ca raspuns la rugaciunile noastre.” 
 
D.L.Moody 
“ Daca cugetam nelegiuirea in inimile noastre, sau traim pe baza unei simple si goale marturisiri, nu avem de ce 
sa ne asteptam ca rugaciunile noastre sa primeasca raspuns. Nu va fi nici o singura fagaduinta pentru noi. 
Uneori tremur cand ii aud pe unii oameni citand fagaduintele, si spunand ca Dumnezeu este obligat sa 
indeplineasca acele fagaduinte in dreptul lor, cand in tot acel timp exista ceva in vietile lor la care nu doresc sa 
renunte. Este bine sa ne cercetam inimile, si sa aflam de ce rugaciunile noastre nu primesc raspuns.” 
Rugaciunea triumfatoare  
 
S.D. Gordon 
“Daca pastrez in viata mea ceva ce nu place Maestrului, daca nu Il ascult cand vocea Lui a vorbit, pentru mine 
aceasta este pacat. Poate fi gresit in el insusi. Poate sa nu fie gresit in el insusi. Poate ca nu este gresit pentru o 
alta persoana. Daca acea voce credincioasa si linistita a vorbit, si stiu ce ar prefera Maestrul si esuez in a aduce 
la indeplinire, pentru mine aceasta este pacat. Atunci rugaciunea este nefolositoare; simpla risipa de 
respiratie.” 
 
Charles Spurgeon  
“Daca nu faci voia lui Hristos, El nu va face voia ta…. Daca mi-ar spune cineva despre un om caruia Dumnezeu 
i-a raspuns in mod minunat la rugaciune, dupa aceea ma informeaza ca acesta traia intr-un pacat strigator la 
cer, nu as crede. Este imposibil pentru Dumnezeu sa conduca pe un om religios cu numele dandu-I succes in 
rugaciune.” Rugaciunea in viata credinciosului, p.161 
 
George Muller 
“Fagaduintele sunt in special pentru acestia – pentru cel slab, pentru cel lipsit de putere, pentru cel in nevoie;si 
toti cei care cer in numele lui Isus au garantia ca pot sa se astepte ca rugaciunea lor sa primeasca raspuns. Insa 
daca inseamna,”Traiesc in pacat; continui in mod obisnuit pe un drum rau,‟‟ rugaciunea nu poate primi 
raspuns, deoarece in Psalmul 66 citim:” Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m'ar fi ascultat 
Domnul.” Asta este daca traiesc in pacat, si continui pe un drum urat de Dumnezeu, deci pot sa ma astept ca 
Dumnezeu sa nu ma asculte.” 
 
E.M.Bounds 
 “Ce este ascultarea? Inseamna a face voia lui Dumnezeu: inseamna pazirea poruncilor Sale. Cate dintre 
porunci constituie ascultare? A pazi jumatate dintre ele, si a calca cealalta jumatate – este aceasta o adevarata 
ascultare? A pazi toate poruncile in afara de una – este aceasta ascultare? Cu privire la aceasta Apostolul Iacov 
este foarte explicit:” Căci, cine păzeşte toată Legea,” declara el, “ şi greşeşte într'o singură poruncă, se face 
vinovat de toate.‟ Domnul nostru Isus Hristos a fost superior in rugaciune, pentru ca a fost superior in 
sfintenie. O intreaga dedicare lui Dumnezeu, o predare totala, ce poarta cu ea intreaga fiinta, intr-o flacara a 
sfintei consacrari – toate acesta dau aripi credintei si energie rugaciunii. Deschide usa tronului harului, si 
aduce o mare influenta asupra Dumnezeului Atotputernic . . . . Rugaciunea adevarata, sa se retina acest lucru, 
nu este un simplu sentiment, nici poezie, nici vorbe elocvente. Nici nu consista in rostirea modulatiilor 
indulcite,”Doamne, Doamne.” Rugaciunea nu este o simpla forma de cuvinte; nu inseamna doar invocarea unui 
nume. Rugaciunea este ascultare. Este intemeiata pe stanca de neclintit a supunerii fata de Dumnezeu. Doar cei 
ce se supun au dreptul sa se roage. In spatele rugaciunii trebuie sa existe infaptuirea; facerea voii lui Dumnezeu 
in mod constant in viata de zi cu zi este ceea ce da rugaciunii puterea pe care o are, dupa cum ne-a invatat 
Domnul nostru in mod clar." 
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RELATII TRIUMFATORE 
“Cat de placut este…” 

(5 din 7) 
 

INTRODUCERE 

 
Dragostea mamei pentru copilasul ei; a mirelui pentru mireasa lui! 
 

Trei relatii cheie 
 
Trei relatii cheie: Hristos  Viata noastra: Uniti cu Hristos 
                                 Hristos Capul nostru: Uniti in Biserica 
                                 Hristos exemplul nostru: Uniti unii cu altii 
 

1. Hristos Viata noastra: Uniti cu Hristos 
 

2 Cor. 5;17 
“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile 
s'au făcut noi.” 
 
Review & Herald, 11 Septembrie 1883 
“Cand suntem uniti cu Hristos, mintea Sa este transferata noua. Curatia si dragostea stralucesc in caracter; 
blandetea si adevarul controleaza viata. Chiar si expresia fetei este schimbata. Atunci cand Hristos locuieste in 
suflet, exercita o putere transformatoare, si aspectul exterior da marturie despre pacea si bucuria care domnesc 
in interior.” 
 
Slujitorii evangheliei, p.414  
“Unii care vin la Dumnezeu prin pocainta si marturisire, si cred chiar ca pacatele le sunt iertate, totusi nu 
izbutesc sa pretinda, asa cum ar trebui fagaduintele lui Dumnezeu. Ei nu pot vedea ca Isus este un Mantuitor 
prezent pentru totdeauna; si nu sunt gata sa isi incredinteze sufletele in mana Lui, sa se increada in El, pentru a 
aduce la indeplinire lucrarea harului inceput in inimile lor. In timp ce cred ca se incredinteaza lui Dumnezeu, 
exista totusi o mare masura de auto-dependenta. Exista suflete constiente ca se incredinteaza doar in parte lui 
Dumnezeu, si in parte lor insisi. Ei nu privesc la Dumnezeu, pentru a fi sustinuti de puterea Sa, ci depind de 
vegherea impotriva ispitelor, si  de aducerea la indeplinire a anumitor datorii pentru a fi acceptati de El. Nu 
exista biruinte in acest gen de credinta. Astfel de persoane se trudesc degeaba; sufletele lor se afla intr-o robie 
continua, si nu gasesc odihna pana ce poverile lor nu sunt asezate la picioarele lui Isus.” 
 

2. Hristos Capul nostru: Uniti in biserica 
Psalmi 133:1-3 
“Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul 
lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veşmintelor lui. Este ca roua Hermonului, 
care se pogoară pe munţii Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvîntarea, viaţa, pentru vecinicie.” 
 
Efes. 4:15,16 
“ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, 
Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi strîns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, 
potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.” 
 
Haideti sa ne gandim la aceasta chestiune a trupului pentru un moment. 
 
Haideti sa ne gandim la mainile noastre. Ai fi gata sa ramai fara una din mainile tale? Ai fi gata sa ramai fara 
ambele maini? Dar fara unul dintre picioarele tale? Este absurd, vei spune. Avem nevoie de toate membrele 
noastre? Sugeram vreodata ca putem sa ne descurcam si fara unul din “membrele” noastre din biserica, ca sa ii 
spunem asa? 
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Haideti acum sa luam in considerare conducerea/directia trupului. Incearca mana sa convinga pe celelalte 
membre ale trupului sa lucreze intr-un anume fel? Incearca piciorul drept sa convinga alte membre sa faca ceea 
ce face el? Binenteles ca nu. Succesul vine atunci cand fiecare membru cauta indrumare la cap. Capul 
functionand in modul sau minunat, coordoneaza lucrarea tuturor partilor. Corect? Binenteles. Ce invatam cu 
privire la unitate din acest “cauta indrumare la cap”? 
 
Ce parere ai despre asta? Cand ai construit ultima data, ti-ai dat cu ciocanul peste varful degetului in loc sa 
lovesti cuiul, ai spus asa nonsalant,”Nu-i nici o problema, este doar un pic din trupul meu.” Binenteles ca nu. 
Intregul tau trup a reactionat la durere. De fapt intreg trupul a petrecut timp protejand  intr-un mod special 
membrul ranit, pe perioada de timp care i-a trebuit sa se vindece, si a fost nevoie de durere pentru a se asigura 
ca ranirea nu se va mai repeta. 
 
Efeseni 5:30 
“pentrucă noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.” 
 
R & H, 11 Decembrie 1888 
“Hristos se angajeaza sa vina in mijlocul bisericii Sale, si sa onoreze rugaciunile si deciziile lor prin 
manifestarea harului si puterii Sale. Ei sunt membrii ai trupului Sau mistic. Hristos asteapta ca omul sa fie 
partas al naturii Sale divine in timp ce sunt in lume, si astfel sa se transporte o mare masura de slava de pe 
pamant in ceruri.” 
 
3. Hristos exemplul nostru: Uniti unii cu altii 
Ioan 17:21   
“Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să 
creadă că Tu M'ai trimes.” 
 
Ioan 17:23 
“Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în chip desăvîrşit una, ca să cunoască lumea că Tu M'ai trimes, şi că 
i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” 
 
1 Ioan 2:10 
“Cine iubeşte pe fratele său, rămîne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.” 
 
Lucratorii Evangheliei, p. 483 
“Adevarata religie uneste inimile, nu numai cu Hristos, ci una cu alta, in cea mai delicata uniune.  Cand stim ce 
inseamna sa fim astfel uniti cu Hristos, si cu fratii noi, o influenta frumos mirositoare va insoti lucrarea noastra 
oriunde vom merge.” 
 
1 Mesaje Selectate, p. 386  
“Ca si mladiţe vii ale adevaratei Viţe, toti vor fi uniti in Hristos, Capul cel viu. Hristos va domni in fiecare inima, 
calauzind, alinand, sfintind, si prezentand lumii unitatea urmasilor lui Hristos, purtand astfel marturie ca 
binecuvantari ceresti sunt oferite bisericii ramasitei. In unitatea bisericii lui Hristos va fi dovedit faptul ca 
Dumnezeu a trimis in lume pe singurul Sau Fiu... Satana este hotarat ....unitatea sa nu existe; pentru ca este cea 
mai puternica marturie ce poate exista aceea ca Dumnezeu a dat pe Fiul Sau pentru a impaca lumea cu cerul. 
Insa unitatea pentru care s-a rugat Hristos trebuie sa existe intre oamenii lui Dumnezeu inainte ca El sa poata 
sa ofere bisericii acea marire si putere pe care tanjeste sa i-o ofere.” 
 
MS 44, 1900 
“Legaturile unitatii care unesc un membru al bisericii cu un alt membru trebuie sa fie la fel de tari si 
armonioase in operatiunea lor pe cat sunt diferitele parti ale trupului natural. Mainile, capul, si picioarele sunt 
atat de unite, si atat de dependente unele fata de altele, incat un membru nu poate trai si actiona in mod 
independent fara celelalte membre…” 
 
Marturii Vol. 7, p. 16  
“Lumea va fi convinsă nu prin ceea ce se învaţă de la amvon, ci prin ceea ce trăiesc membrii bisericii. 
Predicatorul de la amvon enunţă teoria Evangheliei; evlavia practică a bisericii demonstrează puterea ei.” 
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R & H, 27 Ianuarie 1903 
“Unitate perfecta – O unitate la fel de apropiata ca unitatea ce exista intre Tatal si Fiul – aceasta este ceea ce va 
oferi success eforturilor slujitorilor lui Dumnezeu.” Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu 
în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M'ai trimes,”pentru a aduce aceasta unitate, 
aceasta armonie sfintita.” Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în chip desăvîrşit una, ca să cunoască 
lumea că Tu M'ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” Aceasta uniune este cea care convinge lumea 
ca Dumnezeu intr-adevar a trimis pe Fiul Sau ca sa matuiasca pe pacatosi. Hristos ofera adevaratilor Sai 
ucenici, slava caracterului Sau, pentru ca rugaciunea Sa sa primeasca raspuns. Prin impartirea Duhului Sau, El 
apare in vietile lor.” 
 
Mesaje selectate, Vol.1, p. 175 
“Cand lucratorii au pe Hristos care ramane in propriile lor inimi, cand tot egoismul este mort, cand nu mai 
exista gelozie, nici lupta pentru suprematie, atunci cand unitatea exista, cand se sfintesc, astfel ca dragostea 
unuia fata de celalalt este vazuta si simtita, atunci ploi ale harului Duhului Sfant vor veni cu siguranta asupra 
lor, in aceeasi masura in care fagaduinta lui Dumnezeu nu va esua niciodata in nici o litera. Insa cand lucrarea 
altora este privita cu neincredere, pentru ca lucratorii sa isi poata arata propria superioritate, ei dovedesc ca 
propria lor lucrare nu poarta semnatura pe care ar trebui sao poarte. Dumnezeu nu ii poate binecuvanta.” 
 
Partasie 
Este aceasta unitate posibila? 
Pana la ce nivel experimentam noi o astfel de unitate? 
 
Observati urmatoarele ganduri 
 
Caminul Adventist, p. 179 
Cauza neînţelegerilor şi a discordiei din familii şi din biserică este despărţirea de Hristos. A fi aproape de 
Hristos înseamnă a fi aproape unul de altul. Secretul adevăratei unităţi în biserică şi familie nu este diplomaţia, 
administrarea sau efortul supraomenesc de a învinge greutăţile - deşi acestea trebuie făcute - ci unirea cu 
Hristos.” 
 
Colectia Paulsen, p. 153 
“Cauza neintelegerilor si discordiei in familii si in biserica este despartirea de Hristos. A fi aproape de Hristos 
inseamna a fi aproape unul de altul. Hristos este marele centru. Ne vom apropia unul de altul in aceeasi 
proportie in care ne apropiem de centru. Uniti cu Hristos, vom fi cu siguranta uniti cu fratii nostri in credinta.” 
 
Charles Finney 
“Nimic nu pare sa cimenteze mai mult inimile crestinilor decat atunci cand se roaga impreuna. Nu se iubesc 
niciodata mai mult unul pe celalalt atat de mult ca atunci cand sunt martori la varsarea inimii fiecaruia in 
rugaciune. Spiritualitatea lor naste un simtamant de unitate si incredere, care este cu totul important pentru 
prosperitatea Bisericii …. Poate fi indoielnic daca crestinii pot fi altfel decat uniti, daca au intr-adevar acest 
obicei de a se ruga impreuna. Iar acolo unde au avut resentimente si diferente intre ei, aceste sunt toate 
rezolvate oricum prin uniunea in rugaciune” Prezentari cu privire la reinviorare  
 
A.W. Tozer 
“Ti-a trecut prin minte ca o suta de piane toate acordate la aceeasi furca, sunt in mod automat acordate unele 
cu altele? Ele sunt la acelasi acord pentru ca sunt acordate, nu unul pentru celalalt, ci dupa un alt standard fata 
de care fiecare trebuie sa se supuna in mod individual. Deci, o suta de inchinatori ce se intalnesc impreuna, 
fiecare privind la Hristos, in inima sunt mai aproape unul de celalalt decat ar putea fi daca pentru a deveni 
constienti de “unitate” si-ar intoarce ochii de la Dumnezeu pentru a se lupta pentru o partasie mai apropiata. 
Religia sociala este desavarsita, atunci cand religia particulara este purificata.” 
 
Robert Chapman    
“Umilinta este secretul partasiei, iar mandria secretul diviziunii.” 
 
Augustine 
“In lucrurile necesare, unitatea; in lucruri indoielnice, libertatea; in toate lucrurile, blandete.” 
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Simplificand 

 Roaga-te pentru ceva anume. 

 Roaga-te cu o lista. 

 Roaga-te cu un partener de rugaciune. 

 Roaga-te intr-un grup mic.  
 
Rugaciunea in mod independent 
Vorbeste-I lui Dumnezeu despre nevoia de a gasi un partener de rugaciune sau o grupa de rugaciune din care 
sa faci parte. 
 

Rezolvarea Diferentelor 
 
Matei 5:23.24 
“Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul 
acolo înaintea altarului, şi du-te întîi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.” 
 
Luca 6:27,28 
“Dar Eu vă spun vouă, cari Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, binecuvîntaţi pe 
cei ce vă blastămă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.” 
 
1 Petru 3:7 
“Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre …. ca să nu fie împiedecate 
rugăciunile voastre.” 
 
Fii si fiice ale lui Dumnezeu, p.286 
“Unitatea in diversitate intre copiii lui Dumnezeu – manifestarea dragostei si a rabdarii in ciuda diferentelor de 
dispozitie – aceasta este marturia ca Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau in lume pentru a-i mantui pe pacatosi. 
Aceasta unitate este cea mai convingatoare dovada inaintea lumii despre maiestatea si virtutea lui Hristos…” 
 
Experienta mea 
 
Crestin necunoscut 
“Ar fi un castig imens in favoarea vietii noastre spirituale daca ne-am hotara sa nu incercam sa ne rugam pana 
cand nu am facut tot ce ne sta in putinta sa facem pace si armonie intre noi si oricare persoana cu care ne-am 
certat. Pana cand nu facem aceasta atat cat sta in puterea noastra, rugaciunile noastre nu sunt decat respiratie 
risipita.” Crestinul ingenunchiat  
 
Review & Herald, 15 aprilie 1880 
“Unul dintre motivele pentru care fratii si surorile noastre nu mai au incredere in Dumnezeu, este acela ca 
aproape toti neglijeaza sa urmeze cuvintele lui Isus in pastrarea armoniei dintre frati. Ei ingaduie existenta 
diferitelor greseli ale membrilor bisericii, ceea ce creeaza cearta si invidie amara; si atat timp cat exista aceste 
diferente, Dumnezeu nu aude si nici nu raspunde rugaciunilor lor…” 
 
Faptele Apostolilor, p. 549  
“Nu există nici o altă cale mai sigură de a slăbi spiritualitatea decât nutrirea invidiei, suspiciunii, căutării de 
greşeli şi a bănuielilor rele. Pe de altă parte, cea mai puternică mărturie că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în 
lume este existenţa armoniei şi unităţii dintre oameni cu firi diferite şi care alcătuiesc biserica Sa.” 
 
Roy Hession 
“Lucrarea Domnului Isus Hristos pe cruce nu a fost doar aceea de a-i aduce pe oameni in armonie cu 
Dumnezeu, ci deasemeneain armonie cu semenii lor. Intr-adevar nu poate fi una fara cealalta. Tot ce vine ca o 
bariera intre noi si altcineva, oricat ar fi de mica, vine ca o bariera intre noi si Dumnezeu.” Drumul spre Calvar, 
p. 35. 
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Charles Spurgeon 
“Daca in biserica lui Dumnezeu este o lipsa de dragoste, nu ne putem astepta ca rugaciunea sa fie ascultata, 
pentru ca Dumnezeu va spune, “Tu ceri success? Pentru ce? Sa mai adaugi la o comunitate care deja nu se 
iubeste pe ea insasi? Ceri convertiri. Ce? Sa mai aduci si pe altii sa se alature unei comunitati fara dragoste? Te 
astepti ca Dumnezeu sa mantuiasca pacatosi pe care tu nu ii iubesti si sa converteasca suflete de care nu iti pasa 
catusi de putin?” PILB, p. 118 
 
Charles Spurgeon 
“Egoismului nu ii poate fi data puterea in rugaciune. Cei care nu iubesc nici pe Dumnezeu nici pe oameni nu 
pot primi fagaduinte nelimitate si nemaipomenite. Daca vrem ca Dumnezeu sa ne asculte, trebuie sa Il iubim 
pe Dumnezeu si sa ii iubim pe semenii nostrii.” Rugaciunea in viata crestinului, p. 112 
 
Ce va rezulta? 
 
Marturii Vol.6, p.129 
“Cateva suflete convertite, unindu-se pentru un scop maret sub un singur cap, vor obtine biruinte in fiecare 
lupta.” 
 

Contele Zinzendorf si Moravienii 
 

Starea moravianului: 

 Locuiau aproape unii de ceilalti pe proprietatea Contelui Herrnhut. 

 Adevarati membrii luterani, reformati, si baptisti. 

 Erau foarte divizati si nefericiti. 

 Se certau cu privire la predestinare, sfintenie si botez. 
 
Pledoaria contelui Zinzendorf: 

 Cautati unitatea 

 Puneti deoparte diferentele personale 

 Concentrati-va asupra punctelor cu care sunteti de acord 

 Urmariti dragostea 

 Pocaiti-va 
 
Rezultatul imediat 

 Un grup a convenit sa isi inalte inimile in rugaciune. 

 Duhul Sfant a fost trimis peste ei pe 13 August 1727. 
 
Eforturi continuate 
Pe 26 August, 48 de membrii s-au inteles sa continue sa se roage la intervale de o ora; inca 77 li s-au mai 
alaturat mai tarziu. Curand, copiii moravieni au inceput propriile lor grupe.  
 
“Incetasera sa se mai judece unii pe altii pentru ca devenisera convinsi, fiecare, de propriai valoare in ochii lui 
Dumnezeu, si fiecare a simtit la aceasta comuniune ca este in prezenta nobilei infatisari a Mantuitorului. La 
vederea Omului durerii si obisnuit cu suferinta, inimile le-au spus ca El va fi sprijinitorul lor si preotul lor care 
le schimba lacrimile cu uleiul bucuriei si nenorocirea lor in fericire. Aceasta incredere ferma i-a schimbat intr-
un singur moment in oameni fericiti. …”( Scris pe 13 August, 1727 – experienta) 
 
Rezultatul pe termen lung 

 Au devenit uimitor de uniti 

 Au devenit o comunitate orientata misionar, ce schimba lumea. 

 Au inceput o intalnire de rugaciune continua de 100 de ani! 

 Au trimis peste o suta de misionari de-alungul urmatorilor 25 de ani! 
 

Oferind iertare 
Matei 6:12 
“Si ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri” 
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Matei 6:14,15 
“Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi 
oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” 
 
Efeseni 4:32 
“Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v'a iertat şi Dumnezeu pe voi în 
Hristos.” 
 
Matei 18:35 
“Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” 
 
Marturii, Vol. 3, p.95 
“În rugăciunea pe care Hristos i-a învăţat pe ucenicii Săi era şi cererea: "Şi ne iartă nouă greşelile noastre 
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri." Nu putem repeta această rugăciune din inimă şi îndrăzni să fim 
neiertători, căci Îl rugăm pe Domnul să ne ierte greşelile făcute împotriva Lui în acelaşi fel în care îi iertăm pe 
cei ce greşesc împotriva noastră. Însă puţini îşi dau seama de adevărata semnificaţie a acestei rugăciuni. Dacă 
aceia care sunt neiertători ar înţelege profunzimea sensului său, nu ar îndrăzni s-o repete şi să-I ceară lui 
Dumnezeu să Se poarte cu ei după cum ei înşişi se poartă cu semenii lor muritori. Şi cu toate acestea, spiritul 
de duritate şi neîndurare există într-o măsură înfricoşător de mare chiar şi printre fraţi. Fratele merge la 
judecată împotriva fratelui său.” 
 
Fii si fiice ale lui Dumnezeu, p. 144 
“Sa nu credem ca daca cei care ne-au gresit nu isi marturisesc greseala, noi suntem indreptatiti sa retinem de la 
ei iertarea noastra. Nu ar trebui sa acumulam necazurile, pastrandu-le in inimile noastre pana ce acela pe care 
il consideram vinovat si-a plecat inima in umilinta prin pocainta si marturisire …. Oricat de dureros ne-ar fi 
ranit, noi nu trebuie sa tinem la supararile noastre si sa ne plangem de mila pentru raul facut impotriva 
noastra.” 
 
D.L Moody  
“(Lipsa iertarii)… opreste mai multi oameni de la a avea putere cu Dumnezeu decat orice alt lucru – ei nu sunt 
gata sa cultive un spirit al iertarii. Daca ingaduim radacinii amaraciunii sa rasara in inimile noastre impotriva 
cuiva, rugaciunea noastra nu va primi raspuns.” Rugaciunea Triumfatoare 
 
Thom Rainer 
“O lipsa de iertare neconditionata este poate arma cea mai puternica a lui Satana. Multe biserici au despartit 
membrii care nu au dorit sa se ierte unul pe celalalt.” 
 
Simplificand: Iertarea poate aduce rezultate minunate atat fizice cat si spirituale! 
 

Ce va rezulta? 
 
Marturii Vol.6, p.129 
“Cateva suflete convertite, unindu-se pentru un scop maret sub un Cap, vor obtine biruinte in fiecare lupta.” 
 
D.L Moody 
“Acolo unde exista unitate, nu cred ca vreo putere pamanteasca sau infernala, poate sta in calea lucrarii. Cand 
biserica, amvonul si strana, se unesc, iar cei din poporul lui Dumnezeu sunt cu totii intr-un singur gand, 
crestinismul este ca o minge ce se rastogoleste peste pamant, si toate ostile mortii si iadului nu-i pot sta in 
cale.” 
 
Marturii, Vol.9, p. 187 
“Avem un caracter de păstrat, dar acela este caracterul lui Hristos. Având caracterul lui Hristos, putem săvârşi 
lucrarea lui Dumnezeu împreună. Hristosul din noi va întâlni pe Hristosul din fraţii noştri, şi Duhul Sfânt va 
aduce acea unire a inimii şi a acţiunii care mărturiseşte lumii că suntem copiii lui Dumnezeu.” 
 
ST, 7 februarie 1900 
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“Cel in inima caruia locuieste Hristos, recunoaste pe Hristos care locuiste in inima fratelui sau. Hristos nu se 
razboieste impotriva lui Hristos. Hristos nu exercita niciodata o influenta impotriva lui Hristos. Crestinii 
trebuie sa isi faca lucrarea, oricare ar fi ea, in unitatea Duhului, pentru desavarsirea intregului trup. Exista o 
mare putere in biserica cand energia membrilor este sub controlul Duhului, adunand hrana din orice sursa, 
educand, instruind, si disciplinand eul. Astfel este prezentata inaintea lui Dumnezeu o organizatie prin care El 
poate lucra pentru convertirea pacatosilor…” 
 
Simplificand 

 Vindecare spirituala 

 Vindecare fizica 
 
O tema scrisa 
Cere-I lui Dumnezeu sa te impresioneze cu privire la o persoana pe care trebuie sa o vizitezi sau sa ii scrii, cu 
privire la rezolvarea diferentelor sau iertarii.  
    

Cum sa facem asta? 
 
Fapte 1:14 
“Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri…” 
 
Fapte 2:42, 43 
“Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni. Fiecare era plin de 
frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.” 
 
Cugetari de pe muntele fericirilor, p. 128 
“Abia când simţi că ţi-ai putea jertfi demnitatea ta proprie, ba chiar viaţa ta, spre a-l salva pe un frate rătăcit, 
abia atunci ai scos bârna din propriul tău ochi şi eşti în stare să-l ajuţi pe fratele tău. Atunci vei putea să te 
apropii de el şi să-i mişti inima. Niciodată n-a fost cineva întors din calea sa greşită prin mustrări şi reproşuri; 
dar, în felul acesta, mulţi au fost îndepărtaţi de Hristos şi şi-au închis inimile în faţa convingerii. Un spirit de 
iubire, o purtare amabilă şi atrăgătoare poate să-i salveze pe cei rătăciţi şi să acopere o mulţime de păcate. 
Descoperirea lui Hristos în propriul tău caracter va avea o putere transformatoare asupra tuturor acelora cu 
care vii în contact. Fie ca Hristos să Se manifeste zilnic în tine şi El va descoperi prin tine energia creatoare a 
Cuvântului Său - o influenţă blândă, convingătoare şi totodată puternică, pentru a crea din nou alte suflete 
după frumuseţea Domnului Dumnezeului nostru.” 
 
Care este raspunsul nostru la nevoia de a avea relatii bune? 
 
Doresti calea ta; doresti sa urmezi calea lui Dumnezeu, asemenea moravienilor?  

 Unitate 

 O pasiune pentru rugaciune 

 O dragoste uimitoare 

 Putere din belsug 
Recapituland motivele pentru care rugaciunile nu primesc raspuns … 
 
1. Noi nu cerem.( Mat. 7;7,8) 
2. Nu am cerut cu credinta (Marcu 11:24) 
3. Nu cautam raspunsul lui Dumnezeu. ( Fapte 12:13 – 15) 
4. Nu cerem in numele lui Isus. ( Ioan14:13,14; 16:23,24) 
5. Nu ne-am predat in totalitate vietile lui Dumnezeu.(Mal. 1:14; Apoc. 3:20) 
6. Cerem lucruri care nu sunt dupa voia Sa. (1 Ioan 5:14,15) 
7. Dumnezeu asteapta sa acceptam un raspuns mai mare.  ( 1 Sam. 1:9 – 12) 
8. Raspunsul Sau este furnizat intr-un “ ambalaj aspru”. ( Gen. 45:3-8; Daniel 3:13-15) 
9. Suntem neascultatori fata de Dumnezeu. (1Ioan 3:22;Ex. 20:8-11;Mal. 3:7-10; Mal. 2:14,15) 
10. Trebuie sa ne supunem IN INTREGIME inainte ca raspunsul sa vina. ( 1 Imparati 18:44;2 Imparati 

5:14) 
11. Il limitam pe Dumnezeu prin ascultarea noastra cu jumatate de inima. (2 Imp. 13:18,19) 
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12. Il limitam pe Dumnezeu prin rugaciunile facute cu jumatate de inima. (Dan. 9:3; Mat.17:21) 
13. Dorim ceva ce este in afara vointei lui Dumnezeu. ( Isa. 59:1;2) 
14. Uitam mai intai “sa mergem, apoi sa venim” in ce priveste iertarea. ( Mat. 5:23,24) 
15. Ramanem in urma directiunii lui Dumnezeu in vietile noastre. (Luca 9:23; Ps. 119:105) 
16. Cautam un remediu supranatural in timp ce este disponibil un remediu natural – un remediu acordat 

care cere moartea fata de sine. ( 2 Imparati 20:7) 
17. Nu poate raspunde la momentul acesta. ( Daniel 10:12-14) 
18. Este mai bine ca lucrurile sa ramana la fel( 2 Cor. 12:7) 
19. “Luptatorii rugaciunii” cu care te rogi nu sunt in relatie cu Dumnezeu si deaceea nu primesc raspuns la 

rugaciune. ( Marcu 9:18) 
 
C. Sugestii pentru rugaciune si obtinerea raspunsurilor: 
 
1. Cauta o fagaduinta pe care o poti pretinde in situatia ta. ( 2 Petru 1:4; 2 Cor. 7:1; 1 Cor. 1 :20) 
2. Gaseste o alta persoana sau grup de oameni care sa se poata ruga impreuna cu tine in mod local.              

(Mat.18;20) 
3.  In spirit de rugaciune treci printr-o lista de factori care stau in cale si cere-I lui Dumnezeu sa iti arate 

daca sunt vreo unii prezenti.  
4. In spirit de rugaciune fa un inventar al vietii tale sa vezi daca trebuie schimbat ceva.( 2 Cron. 7:14) 
5. Cu rugaciune, fa orice ajustari necesare cat de curand posibil – imediat este cel mai bine! ( Mat.4:22) 
6. Multumeste-I pentru raspuns oricare ar fi circumstantele.(Dan. 6:10) 
7. Continua sa te rogi pana cand raspunde. (Dan. 10:2,3; Col.1:9) 
8. Traieste-ti rugaciunea. (2 Sam. 12:13) 
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REMEDII TRIUMFATOARE: Mijlocirea, vindecarea 
“Ce placut este…” 

(6 din 7) 
 

INTRODUCERE 
 

Exemple timpurii de mijlocitori 
Avraam:Gen. 18:20-33 
Moise : Exod 17:10-12 
Isus: Luca 22:31,32 
 

Intentiile lui Dumnezeu 
Isaia 62:6 
„Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri, cari nu vor tăcea nici odată, nici zi nici noapte! Voi cari 
aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi de loc!” 
 
Isaia 59:16 
“El vede că nu este nici un om, şi Se miră că nimeni nu mijloceşte….” 
 
Plangeri 2:19 
“Scoală-te şi gemi noaptea cînd încep străjile! Varsă-ţi inima ca nişte apă, înaintea Domnului! Ridică-ţi mîinile 
spre El pentru viaţa copiilor tăi, cari mor de foame la toate colţurile uliţelor!” 
 
2 Cor. 10:4,5 
“Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sînt supuse firii pămînteşti, ci sînt puternice, întărite de Dumnezeu ca să 
surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, cari se ridică împotriva cunoştinţei lui 
Dumnezeu; şi orice gînd îl facem rob ascultării de Hristos.” 
 
Luca 10:19 
“Iată că v'am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă 
va putea vătăma.” 
 
1 Ioan 3:8 
“… Fiul lui Dumnezeu S'a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” 
 
Coloseni 2:15 
“A desbrăcat domniile şi stăpînirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin 
cruce.” 
 
Isaia 62:3 
“De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, pînă nu se va arăta mîntuirea lui, 
lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie, care s'aprinde.” 
 
Isaia 42:16 
“Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunerecul în 
lumină, înaintea lor, şi locurile strîmbe în locuri netede: iată ce voi face, şi nu-i voi părăsi.” 
 
Matei1 7:21 
“Dar acest soi de draci nu iese afară decît cu rugăciune şi cu post.” 
 
2 Tes. 3;1,2 
“Încolo, fraţilor, rugaţivă pentru noi ca, Cuvîntul Domnului să se răspîndească şi să fie proslăvit cum este la voi 
şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.” 
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Maranata, p. 38. 
“Imi aduc aminte cand in Battle Creek erau oameni care au simtit o povara pentru cei neconvertiti….si nu 
vedeau nici o lumina; apoi s-au stabilit intalniri de rugaciune care au lucrat impreuna cu aceste eforturi, si 
suflete au fost salvate.” 
 
Marturii catre pastori, p. 19 
“Isus vede biserica Sa cea adevarata pe pamant, a carei mare ambitie este aceea de a conlucra cu El in marea 
lucrare de salvare de suflete. El aude rugaciunile lor, prezentate in pocainta si putere, iar Omnipotenţa nu 
poate refuza cererea de salvare a nici unuia dintre membrele încercate şi ispitite ale trupului lui Hristos.” 
 
Samuel Zwemer 
“Istoria misiunilor este istoria rugăciunii ascultate. De la Cincizecime până la întâlnirea Heystack în noua 
Anglie şi de la zilele când Robert Morrison  a debarcat în China si până la martiriul lui John şi Betty Stam, 
rugăciunea a fost sursa puterii şi secretul triumfului spiritual.” 
 
Creştin anonim 
“Domnul Isus este la fel de puternic astăzi ca şi în trecut. Domnul Isus este la fel de nerăbdător săîi mântuiasca 
pe oameni, pe cât era şi în trecut. Braţul Său nu s-a scurtat, însă El nu poate să îşi întindă braţul dacă noi nu ne 
rugăm mai mult şi mai mult.” Creştinul Îngenunchiat p. 35 
 
Sidlow Baxter 
“Oamenii pot să refuze cu dispreţ apelurile noastre, să respingă mesajul nostru, să se opună argumentelor 
noastre, să dispreţuiască persoana noastră – însă sunt neputincioşi în faţa rugăciunilor noastre.” 
 
E.M. Bounds 
“Dacă oamenii s-ar ruga aşa cum ar trebui să se roage, minunile din trecut ar fi mai mult decât reproduse. 
Evanghelia ar avansa cu o uşurinţa şi o putere care nu a fost cunoscută niciodată înainte. Uşi vor fi deschise 
larg evangheliei, iar Cuvântul lui Dumnezeu ar avea o putere de cucerire rareori sau niciodata cunoscută mai 
înainte.” 
 
James Fraser 
“Este posibil ca o mare lucrare pentru Dumnezeu implicând mii de suflete de la celălalt capăt al lumii, să revină 
asupra vieţii noastre de rugăciune? Simt din ce în ce mai mult că, până la urmă, doar rugăciunile poporului lui 
Dumnezeu aduc binecuvântarea asupra lucrarii, fie că sunt implicate direct sau nu. Pavel poate plantează, 
Apolo udă, insă Dumnezeu este Cel ce face să crească; şi această creştere poate fi adusă din cer prin rugăciune 
însotită de credintă, fie că este oferită în China, fie în Anglia.” Ploaie de munte, p. 35 
 
Andrew Murray 
“Oh, când vor învăţa creştinii marele adevăr, că ce doreşte Dumnezeul din ceruri să facă necesită rugăciune pe 
pământ, ca şi condiţie indispensabilă. Atunci când ne dăm seama de acest lucru, vom vedea că mijlocirea este 
elementul cheie în convertirea sufletelor.” Secretul mijlocirii, p. 53 
 
Charles Spurgeon 
“Nu există ceva ce lucrarea de mijlocire nu poate face. Credinciosule, ai o locomotivă puternică în mâna ta- 
foloseşte-o bine, foloseşte-o în mod constant, foloseşte-o cu credinţă, şi cu sigurantă vei izbândi.” PIBL 

 Avraam (Geneza 18:20-33) 

 Moise (Psalmi 106:23; Numeri 14:11-20; Exod 17:10-12) 

  Solomon: 2 Cronici 6:13-42) 

  Iosafat (2 Cronici 20:3-13) 

  Ezechia (2 Împ. 19:14-20) 

  Daniel (Daniel 9:1-21) 

  Ezra (Ezra 9;5-10:4) 

  Neemia (Neemia 1:4-11) 

  Isus (Ioan 17:1-26) 

  Biserica primară (Fapte12:5) 

  Pavel (Efeseni 3:14-21) 
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Cateva exemple moderne 

  Mama lui Hudson Taylor mijlocind întreaga după amiază împreună cu fiul ei. 

  David Nash rugându-se pentru Charles Finney 

  Femeia invalidă rugându-se pentru Moody 

  Studenţii de la Knox College mijlocind pentru Jonathan Goforth 

 Hyde cel care se roagă & reînviorarea din India 

  Fraser rugându-se pentru 100 de familii Lisu 

 Experienţa mea.  
 

Cum functionează rugăciunea de mijlocire? 
 

1. Ia-ţi rolul dat de Dumnezeu. 
1 Samuel 7:8 “Nu înceta să strigi pentru noi către Domnul...” 
 
„Dumnezeu îi aşteaptă pe acei în care îşi poate pune încrederea şi pe care îi poate folosi, aceia care vor 
avea discernământul de a prevedea paşii Lui şi credinţa de a porunci puterii Sale. Mijlocitorii autoritari 
sunt bărbaţii şi femeile, ai cărui ochi au fost deschişi către cunoştinţa deplină a locului lor în Hristos. 
Pentru ei Cuvântul lui Dumnezeu a devenit o hartă de luptă pe care este detaliat planul de campanie al 
oştilor Domnului. Ei sunt conştienţi că au fost desemnaţi de către El pentru a supraveghea anumite 
sectiuni ale avansului, iar ei au acceptat în umilintă această misiune....” J.A. MacMillan 
 

2. Fă o listă de rugăciune. 
„Nash avea o putere remarcabilă în rugăciune şi avea obiceiul de a face o „listă de rugăciune” de 
persoane pentru ale căror convertire se ruga zilnic in taină. Răspunsurile la rugăciunile lui păreau 
uneori aproape miraculoase, pentru ca el nu îşi limita „lista” la aceia despre care credea că ar putea fi 
câştigaţi prin reînviorare, ci cazurile cele mai provocatoare şi mai puţin posibile erau făcute subiecte de 
rugăciune, având rezulate care erau într-adevăr uluitoare. ... El s-a rugat mai mult şi mai mult; obişnuia 
să i-a harta lumii înaintea lui, şi să se roage, să se uite la diferitele ţări şi săse roage pentru ele, până ce 
şi-a dat duhul in camera sa, rugându-se.” David Nash 
 

3. Caută să înţelegi lupta.  
„Satana este întotdeauna gata să insinueze faptul că rugăciunea este nimic mai mult decât o formă, care 
nu ne ajută cu nimic. El nu poate suporta să se apeleze la puternicul lui rival. La auzul rugăciunii 
fiebinţi, oştile întunericului tremură. Temându-se că prizonierul lor va scăpa, formeză un zid în jurul lui 
astfel ca lumina cerului să nu ajungă la sufletul lui. Însă, dacă în necazul şi neajutorarea sa, păcătosul 
priveşte la Isus, apelând la meritele sângelui Său, Răascumpărătorul nostru milos ascultă rugăciunea 
răbdătoare a credinţei, şi trimite in ajutorul lui întariri de îngeri care excelează în putere. Şi, când aceşti 
îngeri, atotputernici, îmbrăcaţi cu armătura cerului, vin în ajutorul sufletului slăbit şi hăituit, îngerii 
întunericului cad, ştiind bine că lupta este pierdută, şi că încă un suflet scapă de sub puterea influentei 
lor.” Semnele Timpului, 18 Noiembrie 1886       

   
             “Există o mare putere în rugăciune. Marele nostru adversar caută în mod constant să ţină sufletul 

tulburat departe de Dumnezeu. Un apel către cer făcut de cel mai umil dintre sfinti este mai temut de 
Satana decât decretele camerelor şi mandatele regilor.” Semnele timpului, 27 Octombrie, 1881  

 
             “Orice om care refuză să se predea lui Dumnezeu este sub controlul unei alte puteri. El nu-şi aparţine. El 

poate vorbi despre libertate, dar este în cea mai dezgustătoare robie. Lui nu i se îngăduie să vadă 
frumuseţea adevărului, deoarece mintea lui este sub stăpânirea lui Satana. În timp ce, cu îngâmfare, se 
mângâie cu ideea că urmează hotărârile propriei judecăţi, el ascultă de voinţa domnului întunericului. 
Hristos a venit pentru a sfărâma cătuşele care ţin sufletul în robia păcatului. "Dacă Fiul vă va face 
slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi." HLL 466 

 
         “Aţi stat voi împreună cu Domnul pe Muntele schimbării la faţă? Jos, în câmpie, sunt suflete robite de 

Satana; ele aşteaptă un avânt de credinţă şi rugăciune, ca să le elibereze.” Cugetari de pe Muntele 
fericirilor, p. 43 
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4. Nu îţi fie teamă să nu fii de acord cu Dumnezeu. 

Exod 32:10 “Acum, lasă-Mă; mînia Mea are să se aprindă împotriva lor: şi-i voi mistui; dar pe tine te voi 
face strămoşul unui neam mare.” 

 Viţelul de aur( Ex. 32:31-34) 

 Răzvrătirea lui Core ( Num. 16:20-22) 

 Maria ( Num. 12:9-14) 

 Mara (Ex. 15:23-25) 
5. Cere făgăduinţele lui Dumnezeu. 

„Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.” Ioan 
15:7 
 
„Dacă aveţi o credinţă ca aceasta, vă veţi folosi de Cuvântul lui Dumnezeu şi de toate mijloacele rânduite 
de El. În felul acesta, credinţa voastră va creşte şi va aduce puterea cerească în ajutorul vostru. ... 
Piedicile îngrămădite de Satana pe cărarea voastră, deşi în aparenţă de netrecut, ca şi dealurile veşnice, 
vor dispărea în faţa cererii credinţei. "Nimic nu v-ar fi cu neputinţă." HLL 431 
 
„Cuvântul lui Dumnezeu este un mare ajutor în rugăciune. Dacă este imprimat şi scris în inimile 
noastre, va forma un râu curgător de rugăciune, plină si irezistibilă. Făgăduinţele, depozitate in inimă, 
trebuie să fie combustibilul de la care rugăciunea primeşte viaţă şi căldură.” E.M. Bounds 
 

6. Adauga postul dupa cum este indicat de Dumnezeu.  
          Matei 17:21  
“Dar acest soi de draci nu iese afară decît cu rugăciune şi cu post.” 
 

a. Exemple de oameni care au postit 

 Iosafat ( 2 Cron.20:3) 

 Estera ( Estera 4:16) 

 Daniel ( Dan. 9:3) 

 Ioiachim ( Ier. 36:9) 

 Biserica primară ( Fapte. 14:23; 27:33) 
 

b. Postul are diferite obiective 

 Când cauţi reînviorare. (Neemia 9:1 ; Ioel 2:12) 

 Când cauţi înţelepciune. (Dan. 9:3 ; Fapte 10:30) 
“Dumnezeu doreşte ca toate legăturile şi poziţiile adevărului să fie cercetate în întregime şi în mod 
perseverent, cu rugăciune şi post. Credincioşii nu trebuie să se mulţumească cu presupuneri şi idei 
definite in mod bolnăvicios în ce priveşte adevărul. Credinţa lor trebuie să fie întemeiată puternic pe 
cuvântul lui Dumnezeu, astfel ca atunci când timpul de încercare va veni, iar ei vor fi aduşi înaintea 
autorităţilor pentru a răspunde cu privire la credinţa lor, să poată da un motiv pentru speranţa care 
este în ei, cu blândeţe şi teamă.” Lucratorii colportori, p. 40  

               
“Dacă nu puteţi să aveţi aceeasi viziune cu privire la fiecare subiect, nu îngăduiţi resentimentelor să 
se ridice. Când cauza era la început, dacă exista cineva care nu vedea vreun punct al adevărului la fel 
cum îl vedeau ceilalţi, era ţinută o zi de post şi rugăciune. Atunci nu incercam să vedem până unde 
putem ajunge; ci ne-am rugat şi am cercetat Scripturile până când lumina adevărului a iluminat 
mintea întunecată, şi cu toţii puteam vedea cu ochii noştri.” Schiţe istorice ale misiunilor străine, p. 
125    

 
“Scripturile erau deschise cu un sentiment de teamă plină de respect. Adesea posteam ca să fim mai 
bine pregătiţi pentru a înţelege adevărul.” Dietă şi Hrană, p. 187 

 

 Când căutăm binecuvântări.( Fapte 14:23) 

 Când căutăm vindecare. (Marcu 9:29) 

 Când căutăm izbăvire. ( Iona 3:5; Estera 4:16) 
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c. Postul i-a diferite forme 
 Pentru a fi combinat cu rugăciunea.( Mat. 17:21) 
 Deseori însemna a nu mânca. ( Fapte 27: 33) 

“Fraţii noştri primeau o binecuvântare lipsindu-se sau sarind o masă din zi, daca era necesar, pentru a 
devota o oră sau mai mult întâlnirii mărturiei. Adeseori, obişnuiam să facem dintr-un Sabat o zi de post 
şi rugăciune, şi eram binecuvântaţi în serviciul nostru de inchinare.” Manuscript Releases, p. 96    
 

 Cîteodată însemna renunţarea temporară la relaţiile maritale (1 Cor.7:5) 
 Câteodată însemna să faci ceva pentru alţii. ( Is. 58:5,6) 

 
d. Postul nu aduce binecuvântări în mod automat. 

         Zaharia 7:5-7 
“Spune la tot poporul ţării şi preoţilor: „Cînd aţi postit şi aţi plîns în luna a cincea şi a şaptea, în aceşti 
şaptezeci de ani, oare pentru Mine aţi postit voi? Şi cînd mîncaţi şi beţi, nu sînteţi voi ceice mîncaţi şi beţi? 
Nu cunoaşteţi cuvintele, pe cari le-a vestit Domnul prin proorocii de mai înainte, cînd Ierusalimul era încă 
locuit şi liniştit împreună cu cetăţile lui de primprejur, şi cînd şi partea de miază-zi şi cîmpia erau locuite?” 

 
„Rugăciunea şi postul, pentru ca lucrători să fie trimişi în câmp, nu va avea nici un folos, atât timp cât un 
duh de presupuneri rele şi critică există în inimile celor cărora trebuie să li se trimeată lucrători. Noi trebuie 
să fim practicanţi ai Cuvântului lui Hristos; apoi posturile noastre şi rugaciunile vor fi eficiente în aducerea 
Duhului Sfânt în Biserică.” Review &Herald, 31 Octombrie, 1893 

 
„Postul şi rugăciunea nu vor folosi la nimic, dacă  inima este înstrăinată de Dumnezeu printr-un curs greşit 
de acţiune. Citiţi Isaia 58:6,7,9-11.” Dietă şi hrană, p. 377 

 
„Postul şi rugăciunea care vin dintr-un spirit doritor de a se îndreptăţi sunt o urâciune înaintea lui 
Dumnezeu. Adunarea solemnă pentru rugăciune, şirul ceremoniilor religioase, umilinţa exterioară, 
sacrificiile impunătoare arată că acela care face astfel de lucruri se consideră neprihănit şi având drept la 
cer; dar totul este o amăgire. Faptele noastre nu pot să plătească niciodată mântuirea.” HLL 280 

 
e. Postul poate fi practicat într-un mod care nu este sănătos 

 
“Am fost informată că nu ai mâncat decât o dată pe zi pentru o perioadă de timp; dar ştiu că este rău în 
cazul tău, căci mi-a fost arătat că ai nevoie de o dietă nutritivă şi că te aflai în primejdia de a te abţine prea 
mult. Puterile tale nu acceptă disciplina ta prea severă. [...] Cred că ai greşit postind două zile. Dumnezeu 
nu ţi-a cerut acest lucru. Te implor să fii precaut şi să mănânci fără reţineri de două ori pe zi hrană bună, 
sănătoasă. Puterea ta va scădea cu siguranţă şi mintea ţi se va dezechilibra dacă nu-ţi schimbi programul de 
abţinere de la mâncare.” Dietă şi hrană, p. 191 

 
“Este adevărat că există minţi dezechilibrate care îşi impun asupra lor însele posturi pe care Scriptura nu le 
învaţă, de asemenea,rugăciuni şi privarea de odihnă şi somn, lucruri pe care Dumnezeu nu le-a cerut 
niciodată. Unii ca aceştia nu prosperă şi nu fac progrese prin faptele pe care le fac pentru a dobândi starea 
de neprihănire. Ei au o religie fariseică, şi aceasta nu este religia lui Hristos, ci a lor înşişi. Ei se încred în 
faptele lor bune pe care le fac pentru a obţine mântuirea, sperând în van să câştige cerul prin faptele lor 
meritorii, în loc să se bizuie, aşa cum ar trebui să o facă orice păcătos, pe meritele Mântuitorului care a fost 
răstignit, a înviat şi S-a înălţat la cer. Unii de felul acesta au toate şansele să se îmbolnăvească. Însă Domnul 
Hristos şi adevărata religie sunt sănătate pentru trup şi putere pentru suflet.” Marturii, vol 1, p. 556 

 
f. Alte gânduri cu privire la post 

 
“Dar, ori de câte ori este necesar - pentru înaintarea cauzei adevărului şi pentru slava lui Dumnezeu - să 
existe o întâlnire cu un împotrivitor, la acea confruntare trebuie mers cu foarte multă grijă şi umilinţă. Cei 
care se duc acolo trebuie, cu o profundă cercetare a inimii, mărturisire a păcatelor şi rugăciune stăruitoare, 
uneori chiar cu post, să-L implore pe Dumnezeu să-i ajute în mod special şi să dea preţiosului Său adevăr 
mântuitor o biruinţă glorioasă, pentru ca păcatul să poată apărea în adevărata lui urâţenie, iar susţinătorii 
lui să fie cu totul încurcaţi.” Mărturii, vol 1, p. 624 
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7. Aşteaptă un răspuns. 

Fapte 12:5,15-16 
“…Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el... „Eşti 
nebună!” i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este îngerul lui.” Petru însă 
bătea mereu. Au deschis, şi au rămas încremeniţi cînd l-au văzut.” 

 
„Doresc ca toţi copiii lui Dumnezeu, care citesc aceste detalii, săfie conduşi către o încredere mai mare şi 
mai simplă în Dumnezeu, pentru orice au nevoie în orice circumstante, şi ca aceste multe răspunsuri la 
rugăciune să îi încurajeze să se roage, în special cu privire la prietenii şi rudele lor, propriul lor progres în 
har şi cunoştinţă, starea sfinţilor pe care poate îi cunosc personal, starea bisericii lui Dumnezeu în general, 
şi pentru succesul predicării Evangheliei. În special îi avertizez în mod afectuos de a nu fi luaţi de 
şiretlicurile lui Satana, să gândească că aceste lucruri sunt speciale pentru mine, şi că alţi copii ai lui 
Dumnezeu nu se pot bucura de ele; pentru că deşi aşa cum a fost afirmat mai înainte, nu fiecare credincios 
este chemat să întemeieze orfelinate, şcoli de caritate, etc.., şi să se încreadă în Domnul pentru toate 
mijloacele necesare, totuşi toti credincioşii sunt chemaţi, într-o credinţă simplă, să îşi arunce toate poverile 
asupra Lui, să se încreadă în El pentru orice, şi nu numai să facă totul un subiect de rugăciune, ci să aştepte 
răspunsuri la cererile lor, pe care le-au cerut potrivit voinţei Lui, şi în numele lui Domnului Isus.” George 
Muller  

 
8. Uniţi-vă eforturile cu Hristos. 

“Tot ce avea de făcut Hristos în ceruri era să se afle în părtăşie cu poporul Său de pe Pământ.” Andrew 
Murray Secretul Mijlocirii 

9. Fiţi pregătiţi să trăiţi rugăciunile voastre.  
“ Nu marca o anume cale pe care Domnul trebuie să o deschidă pentru tine, înainte de a crede că vei 
primi lucrurile pe care i le ceri; ci crede Cuvântul Lui, şi lasă întreaga problemă în mâinile Domnului, cu 
toată credinţa că rugăciunea ta va fi onorată, iar răspunsul va veni la exact momentul şi calea pe care 
Tatăl tău ceresc vede că este pentru binele tău; apoi trăieşte-ţi rugaciunile. Umblă în umilinţă şi 
continuua să mergi înainte.” Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 289 
 
“Noi nu trebuie să facem greşeala fatală de a nu ne mişca în direcţia propriei noastre rugăciuni. Mergi la 
cel a cărui inimă tânjeşte şi descoperă anxietatea. Roagă-te cu el, şi deasemenea pledează la Dumnezeu 
pentru el. Aceasta este a trăi după cum ne rugăm.” Courtland Myers, Citeşte rugăciunea, p. 84 

 
Câteva exemple: 

10. Alătură-te altora în mijlocire. 
“Îmi amintesc când în Battle Creek  erau unii care au simţit povara pentru cei neconvertiţi, şi pentru cei 
care erau în întuneric şi nu vedeau nici o lumină; apoi au fost stabilite întâlniri de rugăciune astfel ca ei 
să facă din puterea lui Dumnezeu puterea lor. În fiecare caz, intelegenţele cereşti au lucrat impreună cu 
aceste eforturi, şi suflete au fost salvate.” Maranata, p. 38 
 

11. Înţelege de ce există rezulate diferite.  

 Rugăciuni de complacere “ Binecuvântează-mă în Egipt” 

 Rugăciuni centrate pe sine “ Supravieţuirea în pustie” 

 Rugăciunile cuceritoare “ Cucereşte fortăreaţa canaanită” 
 

Remedii Triumfatoare: Rugaciunea vindecatoare 
 
Marcu 16:15-18 
“Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor... îşi vor pune mînile peste bolnavi, şi 
bolnavii se vor însănătoşa.” 
 
Iacov 5:13-16 
“Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau: bătrîni.). Bisericii; şi să se roage pentru el, după 
ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mîntui pe cel bolnav, şi 
Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.” 



Pagina | 32  
 

Psalmi 103:3  
“El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate boalele tale...” 
 
Fapte 9:34 
“„Enea,” i-a zis Petru, „Isus Hristos te vindecă; scoală-te, şi fă-ţi patul.” Şi Enea s'a sculat îndată.” 
 
Mesaje selectate, Vol 3, 295 
“A fost întotdeauna privilegiul meu de mă ruga cu cel bolnav. Ar trebui să facem aceasta mult mai des decât o 
facem. Dacă ar fi oferită mai multă rugăciune pentru cei bolnavi în sanatoriile noastre, puterea Vindecătorului 
ar fi văzută. Mult mai mulţi ar fi intăriţi şi binecuvântaţi, şi mult mai multe boli acute, ar fi vindecate.”    
 
Lucrarea misionară medicala, p. 195 
“Când neglijaţi să vă rugaţi pentru cei bolnavi, îi lipsiţi de marile binecuvântări; căci îngerii lui Dumnezeu 
aşteaptă să slujească acestor suflete, ca răspuns la cererile voastre.” 
Matei 10:1 
“Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să 
tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă.” 
 
Matei 10:7,8 
“Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!” Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, 
curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.” 
 
Sfaturi pentru biserică, p.303 
„Ucenicii Lui din timpul acesta, trebuie să se roage pentru bolnavi, cu aceeaşi sinceritate cu care s-au rugat 
 ucenicii din trecut. Şi vindecările vor urma; pentru ca “ Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel 
bolnav.” Avem puterea Duhului Sfânt, calma asigurare a credinţei, care poate pretinde făgăduinţele lui 
Dumnezeu. Făgăduinţa Domnului, “îşi vor pune mînile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.” Marcu 
16:18, este la fel de demnă de încredere acum ca şi în zilele apostolilor. Prezintă privilegiul copiilor lui 
Dumnezeu, iar credinţa noastră să folosească tot ceea ce îmbrăţişează. Slujitorii lui Hristos sunt canalul lucrării 
Sale, şi prin ei El doreşte să exercite puterea Sa vindecătoare. Este lucrarea noastră aceea de a prezenta înaintea 
lui Dumnezeu pe cel bolnav şi în suferinţă, în braţele credinţei noastre. Ar trebui să îi învăţăm să creadă în 
Marele Vindecător. Mântuitorul doreşte să îl încurajăm pe cel bolnav, pe cel fără speranţă, pe cel chinuit, să se 
prindă de tăria Lui.” 
 
Câteva experienţe  
 

De ce nu răspunde Dumnezeu întotdeauna? 
 

1. Insucces în a crede 
“Domnul nostru ne-a dat instrucţiuni precise, prin apostolul Iacov, ca având o datorie în caz de boala. 
Când ajutorul uman eşuează, Dumnezeu va fi ajutorul copiilor Lui. Dacă cei ce mărturisesc numele lui 
Hristos, cu inima curată, ar exercita credinţă în făgăduinţele lui Dumnezeu la fel de mult pe cum se 
bizuie pe mijloacele satanice, ei ar avea, în suflet şi trup, puterea dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt…” 
Sfaturi pentru Sanatate, p.457  

 
2. Nu este spre binele persoanei 

“Tot ce poate fi făcut în rugăciunea pentru bolnavi, este să îl deranjăm în mod serios pe Dumnezeu în 
numele lor, şi să punem cazul lor în mâinile Lui, cu încredere desăvârşită… Când venim la El ar trebui 
să ne rugăm să putem să împlinim scopul Său, iar dorinţele şi interesele  noastre să fie pierdute în ale 
Sale… Ne-am adunat în rugăciune serioasă în jurul patului celor bolnavi, bărbaţi, femei şi copii, şi am 
simţit ca răspuns la rugăciunile noastre fierbinţi, că ne-au fost înapoiaţi dintre morţi. În aceste 
rugăciuni ne-am gândit că trebuie să fim pozitivi, şi că dacă exercitam credinţă, trebuia să cerem nimic 
altceva decât viată. Nu am îndrăznit să spunem, “dacă asta va da slavă lui Dumnezeu”, de teamă că se va 
admite vreo urmă de îndoială. Am urmărit cu interes si nelinişte aceste cazuri care au fost daţi înapoi, 
ca şi când ar fi fost întorşi dintre cei morţi. Am văzut pe unii dintre aceştia, în special tineri, 
însănătoşiţi, care au uitat pe Dumnezeu, care au devenit destrăbălaţi în viaţă, aducând tristeţe şi durere 
părinţilor şi prietenilor. Ei nu au trăit nu pentru a-L onora pe Dumnezeu şi a-I da slavă, ci pentru a-L 
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blestema cu vieţile lor viciate, şi a fost o ruşine pentru cei care s-au temut să se roage: Dacă viaţa lor Te 
poate slăvi pe Tine, lasă-i să trăiască, dar nu cum voim noi, ci cum voieşti Tu. Noi nu mai arătăm calea, 
nici nu mai căutăm să Îl aducem pe Domnul la dorinţele noastre.  Credinţa noastră poate fi atât de 
fermă şi mai demnă de încredere, încredinţând dorinţa Dumnezeului Atotîntelept, şi crezând cu o 
nerăbdare nearzândă, totul în încredere desăvârşită in El.  Avem făgăduinţa. Noi ştim că ne ascultă dacă 
cerem potrivit voii Sale.” Mărturii către biserica din Battle Creek, p. 64 

 
“M-am rugat în mod repetat pentru credincioşi bolnavi până ce au fost însănătoşiţi. Am 
cerut….binecuvântarea sănătăţii trupeşti în mod necondiţionat ( ceea ce nu aş mai putea face acum), şi 
aproape întotdeauna cererea mi-a fost ascultată.” George Muller 

 
3. Nu se urmează vreo lege 

“Este o muncă pierdută aceea de a-i învăţa pe oameni să privească la Dumnezeu ca vindecător al 
neputinţelor lor, dacă nu sunt învăţaţi şi să lase deoparte practicile lor nesănătoase. Pentru a primi 
binecuvântarea Sa ca răspuns la rugăciune, ei trebuie să înceteze să facă răul şi să înveţe să facă binele.” 
Divina Vindecare, p. 227 
 

4. Nemărturisirea păcatului 
“ Pentru ca copilul lui Dumnezeu să primească vindecarea divină, de obicei trebuie să aibă loc: păcatul 
trebuie să fie mărturisit şi părăsit, ,acea persoană trebuie să se predea în totalitate Domnului, sinele 
trebuie să fie predat în întregime în mâinile Lui, şi trebuie să se creadă cu hotărâre că Isus doreşte sa ia 
trupul în grija Sa. Apoi, vindecarea devine începutul unei vieţi noi de comuniune intimă cu Domnul.” 
Andrew Murray, Vindecarea Divină, p. 52 

 
5. Încălcarea unei legi natural 

“Celor care doresc rugăciunea pentru restabilirea sănătăţii lor ar trebui să li se explice clar că violarea 
Legii lui Dumnezeu, fie cea fizică, fie cea spirituală, este păcat şi, pentru ca ei să primească 
binecuvântarea Sa, păcatul trebuie să fie mărturisit şi părăsit.” Divina Vindecare, p. 228 
 

6. Poate duce la mândrie neevlavioasă 
“ Dumnezeu doreşte să ne încredem în El orbeşte, iar dacă este pentru binele nostru şi spre slava 
numelui Său să facă aceasta, va fi făcut. Noi trebuie să aşteptăm. Puterea Domnului este nelimitată. 
Noi, bieţi muritori avem nevoie să ne curăţim sufletele, pentru ca atunci când lucrează Domnul pentru 
noi, să nu ne distrugă. Acesta este motivul pentru care atât de puţini dintre bolnavi sunt vindecati. Dacă 
erau vindecaţi, oamenii ar fi crescut în respectul de sine. Trebuie să învătăm de la Isus să fim blânzi şi 
smeriţi cu inima, şi vom găsi odihnă pentru sufletele noastre.” Privirea către în sus, p.375  

 
 “Suntem atât de slabi încât nu putem să purtăm, multă prosperitate spirituală, altfel am lua slava, şi am 

pune pe seama noastră bunătatea şi neprihănirea ca fiind motivul semnului de binecuvântare al lui 

Dumnezeu…” Marturii pentru biserica din Battle Creek 

O chestiune menită să ne trezească 

1 Cor. 11: 28-30 

“Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuş, şi aşa să mănînce din pînea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci 
cine mănîncă şi bea, îşi mănîncă şi bea osînda lui însuş, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din pricina 
aceasta sînt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm.” 
 

Credinţa şi punerea lucrurilor în ordine; Folosirea remediilor 
 

Divina Vindecare, p. 231 
„Adesea există pericolul de a greşi aici. Crezând că vor fi vindecaţi ca răspuns la rugăciune, unii se tem să facă 
orice ar putea părea să indice o lipsă de credinţă. Însă ei nu ar trebui să neglijeze să-şi pună lucrurile în 
rânduială, aşa cum ar dori s-o facă dacă s-ar aştepta să fie răpiţi de moarte. Şi nici n-ar trebui să se teamă să 
rostească vorbe de încurajare sau sfat, pe care ar dori, în ceasul despărţirii, să le spună celor iubiţi.” 
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Manuscript Releases, p. 387 
“In ce priveşte rugăciunea pentru bolnavi, sunt încurajate multe idei ce produc confuzie. Unul spune,: Cel 

pentru care s-a înalţat rugăciunea trebuie să păşească în credinţă, dând slavă lui Dumnezeu, şi să nu folosească 

nici un remediu. Dacă se află la vreun institul de sănătate, ar trebui să îl părăsească imediat”… Calea credinţei 

este foarte apropiată de cea a încumetării. Satana caută întotdeauna să ne conducă pe cărări false. El vede că o 

neînţelegere a ceea ce constituie credinţa va aduce confuzie şi dezamagire. El este mulţumit atunci când îi poate 

convinge pe bărbati şi pe femei să creadă premise false… Nu este o lipsa de credinţa folosirea de remendii 

naturale(rationale ?)în mod înţelept…” 

Rosalind Goforth   

“În toate cazurile de vindecare divină citate aici, se va observa că Dumnezeu a vindecat ca răspuns la rugăciune, 

fie când doctorii facuseră tot ce le stătea în putinţă şi nu mai era nici o speranţă, sau când nu puteam apela la 

ajutorul medical.” Cum ştiu că Dumnezeu răaspunde la rugăciune, p. 31 

Metode… 

1. Este întotdeauna nevoie să se facă punerea mâinilor? 

În cartea Faptele Apostolilor există înregistrate ocazii când simpla umbră a apostolilor, care cădea peste 

persoană, aducea vindecare. În alte ocazii o bucată de material pare să fi fost sufficient. 

 

2. Ar trebui să fie folosit uleiul? 

Uleiul nu era folosit întotdeauna, însa trebuiesă ne aducem aminte că uleiul reprezintă lucrarea Duhului 

Sfant, care este mijlocul activ de vindeccare.  

 

3. Trebuie ca prezbiterii să fie prezenţi? 

Vindecarea nu este un sport solo. Nu cred că Dumnezeu a intenţionat vreodată ca o persoană să se 

presupună că are putere de vindecare, şi deci toata lumea trebuie să alerge la el după ajutor. Pentru a fi 

la adăpost de acest pericol, eu cred că Dumnezeu a indicat chemarea “prezbiterilor”. Oricum, am văzut 

oameni care nu erau prezbiteri care au fost folosiţi pentru a aduce vindecare altei persoane.  

 

Carti    

Divina Vindecare 

Mînâncă pentru a trăi,  Joel Fuhrman 

Studiul China,  T.Collin Campbell 
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REZULTATE TRIUMFĂTOARE 
(7 din 7) 

Perseverenţă/Laudă 

INTRODUCERE 

Taina răspunsurilor întârziate 

Continuând să te rogi în ciuda rezultatelor limitate este una dintre provocările majore ale vieţii de rugăciune. 

Mulţi s-au confruntat cu lipsa de răspunsuri şi s-au întrebat, “ De ce nu răspunde Dumnezeu?” Aceasta este 

deasemenea partea cea mai dificil de prezentat la seminarii. Acum vrem să privim la importanta legătură dintre 

perseverenţă şi  laudă. 

Andrew Murray 

“Dintre tainele din lumii de rugăciune, nevoia de rugăciune perseverentă este una dintre cele mai mari. Faptul 

că Domnul, care este atât de iubitor şi care doreşte atât de mult să binecuvânteze, să trebuiască să fie rugat 

fierbinte din nou şi din nou, uneori an după an, înainte ca răspunsul să vină,  nu ne este uşor să îl înţelegem. 

Ese deasemenea una dintre cele mai mari dificultăţi în a exercita rugăciunea însoţită de credinţă.” 

Rugăciunea perseverentă 

A fost practicată de Ilie 

1 Împ. 18:42, 43 

“Dar Ilie s'a suit pe vîrful Carmelului, şi plecîndu-se la pămînt, s'a aşezat cu faţa între genunchi, şi a zis 
slujitorului său: „Suie-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s'a suit, s'a uitat, şi a zis: „Nu este nimic!” Ilie a zis de 
şapte ori: „Du-te iarăş.” 

A fost învăţată de Isus! 

Luca 18:1-5 

“Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase. El le-a zis: „Într'o cetate 
era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. În cetatea aceea era şi o văduvă, 
care venea des la el, şi-i zicea: „Fă-mi dreptate în cearta cu pîrîşul meu.” Multă vreme n'a voit să-i facă dreptate. 
Dar în urmă, şi-a zis: „Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, totuş, pentru că văduva 
aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.” 

Luca 11:5-9 

“Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten, şi se duce la el la miezul nopţii, şi-i zice: „Prietene, 
împrumută-mi trei pîni, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu, şi n'am ce-i pune înainte;” şi dacă 
dinlăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: „Nu mă turbura; acum uşa este încuiată, copiii mei sînt cu 
mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pîni”, vă spun: chiar dacă nu s'ar scula să i le dea, pentrucă-i este 
prieten, totuş, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie. Deaceea şi Eu vă 
spun: Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.” 
 
A fost cerută de catre Pavel 

1 Tes.5:17 

“Rugaţi-vă neîncetat” 

Rom. 12:12 

“Stăruiţi în rugăciune.” 

Efeseni 6:18 

“Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.... cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi 
sfinţii.” 
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Coloseni 4:2 

“Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţămiri.” 
 

Exemple biblice 
Ana: Dumnezeu avea nevoie de un profet. 
Ilie: Avea nevoie de o luccrare în inimă. 
 
Comentariile biblice AZŞ, Vol.2, pp, 1034, 1035 
„Când era pe muntele Carmel, şi s-a rugat pentru ploaie, credinţa lui a fost încercată, însă el a perseverat în a 
face cunoscută cererea lui înaintea lui Dumnezeu. De şase ori s-a rugat cu stăruinţă, şi totuşi nu exista nici un 
semn că cererea lui a fost ascultată, însă cu o credinţă puternică el şi-a prezentat cererea înaintea tronului de 
har. Dacă ar fi renunţat descurajat după a şasea oară, rugăciunea lui nu ar fi primit răspuns, însă el a 
perseverat până când răspunsul a venit... Dumnezeu nu răspunde întotdeauna rugăciunii noastre imediat ce Îl 
chemăm; pentru că dacă ar face aceasta, s-ar putea să o luăm ca şi cum avem vreun drept la toate 
binecuvântările şi favorurile pe care ni le-a dat El... Am deveni nepăsători şi nu am înţelege că depindem de El.” 
 
Iosif: A trebuit să moară faţă de sine 
Israel: Avea nevoie de eliberare. 
Daniel: Se dădea o luptă. 
 
Dan. 10:12, 13 
„Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintîi zi, cînd ţi-ai pus inima ca să 
înţelegi, şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Dar 
căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile...” 
 
Pavel: Eliberarea nu era spre binele lui. 
Locurile cereşti, p.83 
“ Cand Pavel s-a rugat ca să îi fie îndepărtat ţepuşul din carne, Domnul i-a răspuns la rugăciune, nu prin 
îndepărtarea  ţepuşului, ci dându-i har să suporte încercarea. „ Harul Meu‟ a spus El, „îţi este de ajuns‟. Pavel s-a 
bucurat pentru răspunsul la rugăciunea lui, declarând, „Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile 
mele, pentruca puterea lui Hristos să rămînă în mine.‟” 
 

De ce să stăruieşti? 
Andrew Murray 
„Când după rugăciune perseverentă, rugăciunea noastră rămâne fără răspuns, este deseori cel mai uşor pentru 
firea noastră leneşă, şi are aparenţă de supunere pioasă, a ne gândi că trebuie de acum să încetăm să ne mai 
rugăm, şi că trebuie să aibă El un secret pentru care reţine răspunsul pentru cererea noastră. Doar prin 
credinţă dificultatea este depăşită. Când odată de credinţa şi-a luat poziţia pe Cuvântul lui Dumnezeu şi pe 
numele lui Isus, şi s-a predat pe sine călăuzirii Duhului de a căuta voinţa lui Dumnezeu şi să-L onoreze în 
rugăciunea ei, nu trebuie să fie descurajată de întârziere. Ea ştie din Scriptură că puterea rugăciunii cu credinţă 
este pur şi simpul irezistibilă; credinţa reală nu poate fi dezamăgită niciodată.” 
 
Parabolele Domnului Hristos, p. 175 
“Nimic nu doreşte Domnul Hristos aşa de mult, cum doreşte răscumpărarea moştenirii Sale de sub stăpânirea 
lui Satana. Dar mai înainte de a fi eliberaţi de sub puterea lui Satana din afara noastră, noi trebuie să fim 
eliberaţi de sub puterea lui dinăuntrul nostru, din noi. Dumnezeu îngăduie încercărilor să vină pentru a putea 
fi eliberaţi de tot ceea ce este firesc, de egoism şi de orice trăsături de caracter aspre şi necreştineşti. El îngăduie 
ca apele adânci ale necazurilor să se reverse peste noi… Nu există nicidecum primejdia ca Domnul Dumnezeu 
să nu ia seama la rugăciunile poporului Său. Există însă primejdia ca în ispite şi încercări, ei să se descurajeze şi 
să nu mai stăruie în rugăciune.” 
 

George Muller 

“Cel mai important este să nu renunţi niciodată, până când vine răspunsul la rugăciune. M-am rugat timp de 

cincizeci şi doi de ani, în fiecare zi, pentru doi bărbaţi, fii ai unui prieten din tinereţea mea. Ei nu sunt 

convertiţi încă, dar vor fi! Cea mai mare greşeală a copiilor lui Dumnezeu este…. Că ei nu continuă să se roage; 



Pagina | 37  
 

ei nu perseverează. Dacă doresc ceva spre slava lui Dumnezeu, ar trebuie săse roage până ce vor primi acel 

lucru.” Găseşte plăcerea în Dumnezeu, p.186  

Review & Herald, 30 Octombrie, 1888 

“Vrăşmaşul opreşte pe mulţi dintre voi să se roage, spunându-vă că nu vă simţiţi rugăciunile, că mai bine aţi 

aştepta până ce veţi înţelege mai mult cu privire spiritul de mijlocire, astfel ca rugaciunile voastre să nu fie o 

badjocură. Însă voi trebuie să îi spuneţi Satanei, „ Stă scris‟ că omul „trebuie să se roage necurmat, şi să nu se 

lase.‟ Ar trebui să ne rugăm până când avem povara dorinţelor noastre pe sufletele noastre;şi dacă perseverăm, 

le vom avea.” 

Să perseverăm? 
Dar este greu să perseverezi când parcă nu vezi rezultate? Ce trebuie să facem noi? Ce a prevăzut Dumnezeu ca 
remediu pentru dilema noastră? 
 

Lauda 
Andrew Murray 
„ Între ‚ a primit‟ din cer, şi ‚va avea‟ de pe pământ, crede-mă  - lauda care crede şi rugăciunea reprezintă 
legătura.” Cu Isus în şcoala rugăciunii, p.64 
 
De ce să dăm laudă? 
Este răspunsul nostru natural faţă de Dumnezeu 

       
Psalmi 34:1 
„Voi binecuvînta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.” 

 
Este răspunsul nostru faţă de grija Lui! 
 
Psalmi 118:5,6,14,21,29 
„În mijlocul strîmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m'a ascultat şi m'a scos la larg. Domnul este de partea 
mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El 
m'a mîntuit. Te laud, pentrucă m'ai ascultat, pentrucă m'ai mîntuit. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în 
veac ţine îndurarea Lui!” 
 
Romani 8:28 
“Stim că toate lucrurile lucrează împreună  spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său.” 
 
 

  Ni se porunceşte să dăm laudă 

Filipeni. 4:4 

“ Bucuraţi-vă întotdeauna în Domnul, iarăşi zic, bucuraţi-vă.” 

Filipeni 4:6,7 

“Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni 
şi cereri, cu mulţămiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în 
Hristos Isus.” 
 

Review & Herald Vol.3, p.139 

“Aceia care urmează înclinaţiile şi judecă după aparenţe, nu sunt buni judecători cu privire la ceea ce face 

Dumnezeu. Ei sunt umpluţi de nemulţumire. Ei văd eşec acolo unde există într-adevăr triumph, ei văd o marfe 

pierdere acolo unde există doar câştig.” 
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Review & Herald Vol.3, p.125 

“Dau mărturie celor care Îl iubesc şi slujesc Domnului, că pierdem foarte mult pentru că nu apucăm 

binecuvântările care pot fi ale noastre în timpul încercărilor. Toate suferinţele şi întristările nostre, toate 

ispitele şi încercarile, toată tristeţea şi durerea noastră, toate persecuţiile şi lipsurile nostre, şi pe scurt toate 

lucrurile, lucrează împreună pentru binele nostru. Toate experienţele şi circumstanţele sunt slujitorii lui 

Dumnezeu prin care binele este adus la noi.” 

Review & Herald, 7 Mai 1908 

“Toate încercările care sunt primite ca învăţători vor produce bucurie. Întrega viaţă religioasă  va fi înălţătoare, 

înnobilatoare, înmiresmată cu fapte şi cuvinte bune.” 

Youth instructor, 10 Ianuarie 1901 

“Să ne educăm limbile să vorbească slava Lui, nu numai când simţim bucurie, ci întotdeauna.” 

  Ne ajută să vedem minunile lui Dumnezeu. 

Mărturii, Vol.5, p. 317 

“Noi nu ne rugăm prea mult, dar suntem prea zgârciţi pentru a-I aduce mulţumiri. Dacă iubirea plină de 

bunătate a lui Dumnezeu cere mai multă mulţumire, recunoştinţă şi laudă, noi ar trebui să avem mai multă 

putere în rugăciune. Vom abunda mai mult şi tot mai mult în iubirea lui Dumnezeu şi vom avea mai multă 

laudă să-I aducem. Voi, cei care vă plângeţi că Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile, schimbaţi ordinea prezentă 

a lucrurilor şi amestecaţi lauda cu cererile voastre. Atunci când vă veţi gândi la bunătatea şi mila Sa, veţi 

constata că El va lua în considerare nevoile voastre.” 

Charles Spurgeon 

“ Felul de rugăciune care ucide îngrijorarea este o rugăciune care cere cu bucurie, voioşie, şi în mod 

recunoscător. „ Doamne sunt sărac, te laud pentru sărăcia mea‟, şi apoi, „ O Doamne, nu te vei îngriji tu de toate 

nevoile mele?‟  Acesta este felul de a te ruga … „ Cereri, împreună cu mulţumiri‟. Amestecă aceste două lucruri, 

freacăle împreună, şi vor fi un rememdiu binecuvântat pentru îngrijorare.” Rugăciunea în viaţa credinciosului, 

p.174, 175 

Creştin anonim 

“Nimic nu îi face plăcere lui Dumnezeu mai mult decât laudele noastre, şi nimic nu binecuvânteaza mai mult pe 

omul care se roagă decât laudele pe care le oferă! “Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte 

inima.” Dăm noi slavă îndeajuns pentru a primi răspuns la rugăciunile noastre? Dacă ne încredem cu adevărat 

în El, Îl vom lăuda întotdeauna.” Creştinul îngenunchiat, p.117 

Charles Spurgeon 

„Îndulceşte-ţi buzele cu plăcuta oferire de lauda. Dacă mi-ar mărturisi că a păcătuit prin faptul că a mers prea 

departe binecuvântându-L pe Dumnezeu, m-aş face imediat preot şi i-aş da iertare. Dă laudă lui Dumnezeu în 

mod extrevagant dacă poţi. Încearcă. Spune-ţi ţie însuţi, ‚ voi merge dincolo de orice bariere în această 

chestiune,‟ pentru că nu există limite cu privire la ce merită Dumnezeu, pentru că El binecuvântează pentru 

totdeauna.” Rugăciunea şi războiul spiritual, p. 405 

Praying Hyde 

„Domnul Hyde obişnuia să spună oridecâteori observa că doar puţine suflete erau conduse prin el la Hristos, a 

descoperit în mod invariabil că era din cauza lipsei sale de spirit de laudă. Atunci îşi mărturisea pacatul, cerea 

iertare, iar apoi lua haina laudei, în locul spiritului de apăsare. Apoi experienţa lui era aceea că în mod 

invariabil, Hristos atrăgea din nou suflete laSine prin el.” Praying Hyde, p.143, 144 
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Câteva experienţe 

Rezulate care continuă 

1. Fii intenţional în rugăciunile tale. 

 Oră regulată 

 Foloseşte listele de rugăciune 

 Păstrează un jurnal pentru răspunsuri. 

2. Menţine o experienţă devoţională care schimbă viaţa.  

3. Continua să studiezi. 

4. Roagă-te împreună cu alţii 

 Partener de rugăciune 

 Grup de rugăciune 

 Servicii de rugăciune de la mijlocul săptămânii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltat şi cu drepturi de copiere de Dan Augsburger din path2prayer. Com 112/3/05; 2/11/06; 8/29/2008 

Path2prayer.com este o lucrare prin credinţă, care încurajează rugăciunea eficientă prin seminarii, prezentate 

în direct, scrise, şi audio, resurse care pot fi găsite la path2prayer.com, adresa site-ului web, şi prin dialogul cu 

liderii de rugăciune din toată lumea. Această lucrarea deasemenea joacă un rol asemănător în încurajarea şi 

instruirea pe subiectul biruinţei şi reînviorării. Eforturile acestei lucrari continua şi sunt făcute posibile prin 

binecuvântările lui Dumnezeu şi susţinerea prietenilor lui Dumnezeu. Veţi găsi multe resurse cu privire la 

rugăciune la path2prayer.com. 

Dan poate fi contactat sunând la 2694715760 sau prin e-mail la path2prayer@yahoo.com. 

 

mailto:path2prayer@yahoo.com
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Dan Augsburger a fost invitat de către C.P.M.R. (Centrul de Pregătire Misionara 

România) pentru a le preda studenților cât de importanta este rugăciunea 

perseverenta și biruința în viata deplina. 

Materialele dânsului au fost traduse de Luminița Silveira care face parte din 

conducerea școlii. Centrul de Pregătire Misionara România există pentru a da 

studenților pregătirea și uneltele de care au nevoie pentru a fi potriviți să lucreze 

în via Domnului și să câștige suflete pentru El. Dacă sunteți interesați de scoală 

și vreți mai multe informați, sau dacă vreți sa finanțați acest fel de instruire vă 

rugăm să ne contactați la: 

 

Telefon: 0788/902.576 

E-mail: info@cpmr.ro 

Pagina Web: www.cpmr.ro 

 

mailto:info@cpmr.ro
http://www.cpmr.ro/

