40 DE ZILE DE RUGĂCIUNE
3 mai - 11 iunie 2022

Materiale pregătite de Asociația Ministerială a Conferinței Generale a Adventiștilor de
Ziua a Șaptea.
Un proiect al Inițiativei de Renaștere și Reformă a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
Vizitați https://revivalandreformation.org/40days pentru mai multe resurse.

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

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

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

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

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

Ziua a 2-a (4 mai)

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

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

Ziua a 3-a (5 mai)

Redeșteptare și Reformă - O experiență combinată

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

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

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

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

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

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

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

● Roagă-te pentru viitoarea sesiune a Conferinței Generale (6-11 iunie) din St. Louis, SUA.
● Roagă-te pentru oportunități de a-i îndruma și conduce personal pe noii credincioși.
● Roagă-te pentru voia lui Dumnezeu pentru viitoarele alegeri din biserică și numirea de
noi lideri.
● Roagă-te pentru sala de rugăciune din cadrul sesiunii Conferinței generale și pentru
camera de rugăciune virtuală online, pentru ca să participe cât mai mulți.
● Roagă-te pentru cele 7 persoane de pe lista ta de rugăciune.

Resursă pentru aprofundare:
Experimentându-L pe Dumnezeu prin rugăciune și laudă, Principii ale rugăciunii de
mijlocire și altele - Colecție de Jerry și Janet Page
Alătură-te rugăciunii 24/7 Uniți în rugăciune
Alătură-te altor credincioși din întreaga lume care se roagă împreună pe Zoom în timpul
celor 40 de zile de rugăciune: https://247unitedprayer.org (pentru limba engleză) sau
https://rugaciuneunita.ro/ (pentru limba română)

