
RUGĂCIUNEA



CE ESTE RUGĂCIUNEA?



CALEA CĂTRE HRISTOS,  P.93
Rugăciunea este deschiderea inimii noastre înaintea lui 
Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Nu pentru că ar fi 

necesar să-I vorbim despre noi, ci pentru a ne face capabili 
să Îl acceptăm. Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la 

noi, ci ne înalţă pe noi la El. Când a fost pe pământ, 
Domnul Isus i-a învăţat pe ucenici cum să se roage. El i-a 

sfătuit să-şi prezinte nevoile zilnice înaintea lui 
Dumnezeu şi să aşeze toată povara lor asupra Lui. 

Asigurarea pe care le-a dat-o, că rugăciunile lor vor fi 
ascultate, este valabilă şi pentru noi.



SLUJITORII  EVANGHELIEI ,  P.34,35

Rugăciunea este deschiderea inimii înaintea 
lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Ochiul 
credinţei Îl va vedea pe Dumnezeu foarte 
aproape, iar cel ce se roagă va putea să 

primească dovezi preţioase ale dragostei 
divine şi ale grijii faţă de el



EDUCAŢIE ,  P.258

Rugăciunea este o necesitate, pentru că 
ea este viaţa sufletului. Rugăciunea în 

familie şi rugăciunea în public îşi au locul 
lor, dar comuniunea în taină cu 

Dumnezeu este aceea care susţine 
viaţa sufletului.



ISTORIA FAPTELOR APOSTOLILOR,  P.  563,564
Rugăciunea este mijlocul rânduit de cer pentru a avea 

succes în lupta cu păcatul şi în dezvoltarea caracterului 
creştin. Influenţa divină, care vine ca răspuns la 

rugăciunea credinţei, va împlini în sufletul celui care se 
roagă tot ce a cerut el. Noi putem cere iertarea 

păcatului, Duhul Sfânt, o fire asemenea lui Hristos, 
înţelepciune şi tărie pentru a face lucrarea Sa şi orice 

dar pe care El l-a promis, iar făgăduinţa este: “Veţi 
primi”.



CE ESTE RUGĂCIUNEA?
Deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu 
ca înaintea unui prieten 
O necesitate care susține viața sufletului 
Mijlocul rânduit de cer pentru a avea 
succes în lupta cu păcatul 
Mijlocul rânduit de cer în dezvoltarea 
caracterului creștin



IMPORTANȚA RUGĂCIUNII



SOLII  PENTRU TINERET,  P.115
Rugăciunea zilnică este la fel de necesară pentru a 
creşte în har şi în viaţa spirituală, cum este hrana 

obişnuită pentru bunăstarea noastră fizică. Ar trebui 
să ne obişnuim să înălţăm adesea gândurile noastre 

către Dumnezeu în rugăciune. Dacă mintea 
rătăceşte, trebuie să o aducem înapoi. Printr-un 

efort perseverent, odată ce obiceiul este format, ne 
va fi uşor să facem lucrul acesta.



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .5,  P.112
Aceia care îmbracă toată armătura lui Dumnezeu şi consacră zilnic un timp 
pentru meditaţie, rugăciune şi studiul Scripturilor, vor fi puşi în legătură 
cu cerul şi vor avea o influenţă mântuitoare şi transformatoare asupra 
celor din jurul lor. Ei vor avea gânduri mari, aspiraţii nobile, o înţelegere 
clară a adevărului şi datoriei faţă de Dumnezeu. Ei vor avea o dorinţă 
arzătoare după curăţie, lumină şi iubire, precum şi după toate darurile 

naşterii din nou. Rugăciunile lor stăruitoare vor trece dincolo de perdeaua 
dinăuntru. Aceşti oameni vor avea o îndrăzneală simţitoare de a veni în 

prezenţa Celui infinit. Ei vor simţi că lumina şi slava cerului sunt pentru ei, 
că vor ajunge să fie curăţiţi, înălţaţi şi înnobilaţi prin această legătură 
apropiată cu Dumnezeu. Acesta este privilegiul adevăraţilor creştini.



CALEA CĂTRE HRISTOS,  P.93-95
Întunericul celui rău îi învăluie pe aceia care neglijează 
rugăciunea, şoaptele ispititoare ale vrăjmaşului îi amăgesc 

la păcat — şi toate acestea, pentru că ei nu folosesc 
privilegiile pe care li le-a dat Dumnezeu prin comuniunea 
divină a rugăciunii. De ce oare copiii lui Dumnezeu sunt aşa 

reticenţi şi lipsiţi de dispoziţia de a se ruga, ştiind că 
rugăciunea este cheia cu care mâna credinţei deschide 

tezaurul cerului, unde se află depozitate resursele 
inepuizabile ale Celui Atotputernic?



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .5,  P.560
Trebuie să vegheaţi ca nu cumva activităţile încărcate ale 
vieţii să vă ducă la neglijarea rugăciunii, tocmai atunci când 

aveţi cea mai mare nevoie de puterea pe care numai 
rugăciunea poate să o dea. Evlavia este în pericolul de a fi 

scoasă din suflet, din cauza preocupării exagerate cu 
afacerile vieţii. Este un mare rău să vă lipsiţi sufletul de tăria 
şi înţelepciunea cerului, care aşteaptă să le cereţi. Aveţi 
nevoie de iluminarea pe care numai Dumnezeu o poate da. 

Dacă nu are înţelepciunea aceasta, nimeni nu este pregătit să 
îşi conducă afacerile.



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .5 P.192
Satana îi înşală pe aceia care nu se roagă. — 
Toţi aceia care nu cercetează cu seriozitate 

Scripturile şi care nu-şi supun fiecare dorinţă şi 
fiecare scop al vieţii acestui test infailibil, toţi 

aceia care nu îl caută pe Dumnezeu în rugăciune, 
pentru cunoaşterea voii Sale, se vor abate de la 
calea cea dreaptă şi vor cădea sub înşelăciunile 

lui Satana.



SEMNELE TIMPULUI,  31 IULIE,  1893
Dacă neglijaţi rugăciunea, sau vă rugaţi 

ocazional, din când în când, după cum vi se pare 
convenabil, veţi pierde legătura cu Dumnezeu. 

Viaţa de credinţă va ajunge să fie seacă, iar 
însuşirile spirituale nu vor avea nicio putere. 
Experienţa religioasă va fi lipsită de sănătate 

şi vigoare.



COMENTARII  BIBLICE ALE A ZŞ  VOL .6,  P.1094
Nimeni nu va intra pe porţile cerului prin 

îngăduinţă de sine, nesăbuinţă, amuzament şi 
egoism, ci numai printr-o veghere continuă şi o 

rugăciune neîncetată. Vigilenţa spirituală pe care 
o exercităm personal este preţul siguranţei 

noastre. Nu vă abateţi de partea lui Satana nici 
măcar un centimetru, ca nu cumva să profite de 

voi.



PUTEREA RUGĂCIUNII



CUGETĂRI DE PE MUNTELE FERICIRILOR,  P.133
Fiecare făgăduinţă din Cuvântul lui Dumnezeu constituie un subiect de 
rugăciune şi ne prezintă cuvântul lui Iehova ca garanţie a împlinirii ei. 

Oricare ar fi binecuvântarea spirituală de care avem nevoie, avem 
privilegiul de a o cere în Numele lui Isus. Putem să-l vorbim Domnului cu 
simplitatea unui copil, cerându-I exact lucrurile de care avem nevoie. 
Putem să-I aducem la cunoştinţă grijile noastre trecătoare, să-I cerem 

atât pâinea şi îmbrăcămintea obişnuită, cât şi pâinea vieţii şi haina 
neprihănirii lui Hristos. Tatăl tău ceresc ştie că ai nevoie de toate 

acestea şi eşti invitat să-L rogi cu privire la ele. În Numele lui Isus, îţi 
va fi acordată orice favoare. Dumnezeu va onora acest Nume şi va 

împlini trebuinţele tale, dăruindu-ţi fără nicio reţinere din bogăţiile Sale.



THE REVIEW AND HERALD,  23 APRILIE,  1889

Prin rugăciunile voastre fierbinţi, 
făcute cu credinţă, voi puteţi să 

mişcaţi braţul care conduce 
lumea.



HRISTOS LUMINA LUMII ,  P.113
Cuvintele spuse lui Isus la Iordan — “Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care îmi 

găsesc plăcerea” — cuprind întregul neam omenesc. Dumnezeu I-a vorbit lui Isus ca 
reprezentant al nostru. Oricât am fi de păcătoşi si de slabi, noi nu suntem aruncaţi 

ca fiind fără valoare. El ne-a primit “în Prea iubitul Lui” (Efeseni 1, 6). Slava 
aşezată asupra lui Hristos este o garanţie a iubirii lui Dumnezeu faţă de noi. Ea ne 
vorbeşte despre puterea rugăciunii — cum poate ajunge vocea omenească la 

urechea lui Dumnezeu şi cum sunt primite cererile noastre în curţile cereşti. Prin 
păcat, pământul a fost despărţit de cer şi înstrăinat de legăturile cu el, dar Isus l-

a legat din nou de tronul slavei. Iubirea Lui l-a înconjurat pe om şi a ajuns la 
cerurile preaînalte. Lumina care a venit asupra Mântuitorului nostru prin porţile 
deschise ale cerului va veni şi asupra noastră când ne rugăm pentru ajutorul de a 

ne împotrivi ispitei. Vocea care i-a vorbit lui Isus îi spune fiecărui suflet 
credincios: “Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care îmi găsesc plăcerea”.



VIAȚA MEA DE A ZI ,  P.316
Vrăjmaşul nu poate să-l biruiască pe elevul umil al lui 

Hristos, pe acela care trăieşte într-un spirit de 
rugăciune înaintea Domnului. Hristos Se aşază între el 
şi atacurile celui rău, ca un adăpost, un loc de scăpare. 

Făgăduinţa este: “Când va năvăli vrăjmaşul ca un rău, 
Duhul Domnului îl va pune pe fugă”.., În toată oştirea 
satanică nu există nicio putere care să fie în stare să 

nimicească sufletul care manifestă o încredere simplă în 
înţelepciunea care vine de la Dumnezeu.



ÎN LOCURILE CEREȘTI,  P.82
În rugăciune se află o mare putere. 

Vrăjmaşul nostru caută fără încetare să ţină 
sufletul tulburat departe de Dumnezeu. Un 
apel către Cer făcut de cel mai umil dintre 
sfinţi îl înspăimântă pe Satana mai mult 

decât hotărârile din guverne sau poruncile 
împăraţilor.



ÎN NUMELE CUI NE RUGĂM?



HRISTOS LUMINA LUMII ,  P.667
“În Numele Meu” — aşa i-a îndemnat Hristos pe 
ucenici să se roage. In Numele lui Hristos vor sta 
urmaşii Lui în faţa lui Dumnezeu. Datorită valorii 

jertfei aduse pentru ei, au şi ei valoare în faţa Domnului. 
Pentru că li se atribuie neprihănirea lui Hristos, sunt 

priviţi ca având preţ. Pentru Numele lui Hristos, Domnul 
îi iartă pe aceia care se tem de El. El nu vede în ei 

ticăloşia păcatului. El recunoaşte în ei asemănarea cu 
Fiul Său, în care aceştia cred.



IOAN 14:13

şi orice veţi cere în Numele Meu, 
voi face, pentru ca Tatăl să fie 

proslăvit în Fiul



IUDA 20:21

Dar voi, preaiubiţilor... rugaţi-vă 
prin Duhul Sfânt şi ţineţi-vă în 

dragostea lui Dumnezeu



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .6,  P.364

Îndată ce se apropie de tronul harului, orice 
copil al lui Dumnezeu ajunge să fie clientul 

marelui Avocat. La cea dintâi rostire a părerii 
lui de rău şi a cererii lui de iertare, Hristos 
preia cazul lui ca fiind al Său, prezentând 

rugămintea înaintea Tatălui, ca şi când ar fi 
cererea Sa.



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE,  VOL .8,  P.178
Cererile noastre se înalţă la Tatăl, în Numele lui Hristos. 

El mijloceşte în favoarea noastră, iar Tatăl descoperă 
comorile harului Său, pentru ca noi să ni le însuşim, să ne 

bucurăm de ele şi să le împărtăşim altora. “Cereţi în Numele 
Meu”, zice Hristos. “Nu vă spun că Eu voi ruga pe Tatăl 
pentru voi; căci Tatăl însuşi vă iubeşte. Folosiţi-vă de 

Numele Meu. Aceasta va da izbândă rugăciunilor voastre şi 
Tatăl vă va da bogăţiile harului Său. De aceea, cereţi şi 

veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină”.



CALEA CĂTRE HRISTOS,  P.100,101
Domnul Hristos a spus: “În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu şi 

nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl Însuşi vă iubeşte, 
pentru că M-aţi iubit şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu”.... 

“Eu v-am ales pe voi.... pentru ca orice veţi cere la Tatăl, în Numele 
Meu, să vă dea” (Ioan 16, 26.27; 15, 16). Rugăciunea făcută în 

Numele Domnului Hristos înseamnă ceva mai mult decât simpla 
rostire a Numelui Său, la începutul şi la sfârşitul unei rugăciuni. A 
ne ruga în Numele Domnului Hristos înseamnă a ne ruga în spiritul 

şi puterea lui Hristos, ca unii care credem în făgăduinţele Sale, ne 
încredem în harul Său şi împlinim lucrările Sale.



CUM TREBUIE SĂ  NE RUGĂM?



FILIPENI 4:6

În orice lucru, aduceţi cererile 
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, 

prin rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri



SEMNELE TIMPULUI,  18 APRILIE,  1892
Cerul este deschis pentru cererile noastre, 
iar noi suntem invitaţi să ne apropiem “cu 

deplină încredere de scaunul harului, ca să 
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să 
fim ajutaţi la vreme de nevoie”. Trebuie să 

venim cu credinţă, convinşi că vom primi 
exact lucrurile pe care I le cerem.



PARABOLELE DOMNULUI HRISTOS,  P.145
Dumnezeu nu spune: Cereţi o singură dată şi 

veţi primi. El ne îndeamnă să cerem în 
continuare. Stăruiţi în rugăciune fără şovăire. 

Perseverenţa în rugăciune îl aduce pe cel 
care se roagă la o atitudine mai serioasă şi îi 

dă o dorinţă tot mai mare de a primi 
lucrurile pe care le cere.



MARCU 11:24

Orice lucru veţi cere când vă 
rugaţi, să credeţi că l-aţi şi 

primit şi-l veţi avea



EVREI 11:6

Căci cine se apropie de Dumnezeu 
trebuie să creadă că El este şi că 

răsplăteşte pe cei ce-L caută



CALEA CĂTRE HRISTOS,  P.  95
Când ni se pare că rugăciunile noastre nu primesc un răspuns, trebuie 

să rămânem încrezători în făgăduinţele sfinte, căci timpul 
răspunsului va veni în mod sigur şi vom primi binecuvântarea de care 
avem cea mai mare nevoie. Totuşi a pretinde ca rugăciunea să fie 

întotdeauna împlinită exact în felul dorit de noi constituie o 
încumetare, o îndrăzneală necuvenită din partea noastră. Dumnezeu 

este prea înţelept ca să poată greşi şi prea bun ca să reţină vreun 
bine de la cei ce umblă în neprihănire. Deci nu te teme să te încrezi 
în El, chiar dacă nu vezi imediat un răspuns la rugăciunile tale. Ai 

încredere în făgăduinţa Lui sigură: “Cereţi şi vi se va da”.



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .5,  P.317
Oare toate exerciţiile noastre devoţionale să constea numai în a cere şi a primi? 
Să ne gândim oare totdeauna la nevoile noastre şi niciodată la ce primim? Să fim 

oare primitori ai milei Sale şi niciodată să nu-L lăudăm pentru ce a făcut El 
pentru noi? De rugat, nu ne rugăm prea mult, dar suntem prea zgârciţi în a-I 
aduce mulţumiri. Dacă iubirea plină de bunătate a lui Dumnezeu ar stârni mai 

multă mulţumire, recunoştinţă şi laudă, noi am avea mult mai multă putere în 
rugăciune. Vom avea tot mai mult din iubirea lui Dumnezeu şi mai multe cuvinte 
de laudă pe care să I le adresăm. 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. Rugaţi-vă, rugaţi-vă 
cu ardoare şi fără încetare, dar nu uitaţi să aduceţi laude.



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .2,  P.149

Noi ştim că El ne ascultă, dacă vom cere 
în conformitate cu voia Sa. Cererile 

noastre nu trebuie să preia forma unei 
porunci, ci aceea a unei mijlociri în care îl 
rugăm să facă lucrurile pe care dorim ca 

El să le facă.



DARURI SPIRITUALE 4B,  P.9
Am văzut că, dacă nu simţim imediat un răspuns la 

rugăciunile noastre, trebuie să rămânem neclintiţi în 
credinţă şi să nu lăsăm îndoiala să pătrundă în inima 
noastră, pentru că ea ne va despărţi de Dumnezeu. 

Dacă credinţa noastră este şovăitoare, nu vom primi 
nimic de la El. Încrederea noastră în Dumnezeu 

trebuie să fie puternică, iar binecuvântarea va veni 
peste noi ca o ploaie atunci când vom avea cea mai mare 

nevoie de ea.



CHEMAREA NOASTRĂ  ÎNALTĂ ,  P.131
Spuneţi-I lui Isus dorinţele voastre cu toată sinceritatea 
sufletului. Nu vi se cere să aveţi o conversaţie lungă cu 
Dumnezeu sau să-I ţineţi o predică, dar spuneţi-I cu 
inima plină de întristare pentru păcatele voastre astfel: 

“Scapă-mă, Doamne, sau voi pieri!”. Pentru asemenea 
suflete există speranţă. Ele vor căuta, vor cere, vor bate 
şi vor găsi. Când Domnul Isus va ridica povara păcatului 

care zdrobeşte sufletul vostru, veţi trăi experienţa 
binecuvântării păcii lui Hristos.



INSTRUCTORUL TINERETULUI,  18 AUGUST,  1898
Totuşi rugăciunea nu este înţeleasă aşa cum ar trebui 

să fie. Rugăciunile noastre nu au scopul de a-L 
informa pe Dumnezeu cu privire la ceva ce El nu 

cunoaşte. Domnul este familiarizat cu tainele fiecărui 
suflet. Rugăciunile noastre nu trebuie să fie lungi şi 

rostite cu voce puternică. Dumnezeu cunoaşte 
gândurile ascunse. Noi putem să ne rugăm în taină, iar 
Acela care ştie tainele ne va asculta şi ne va răspunde 

pe faţă.



INSTRUCTORUL TINERETULUI,  18 AUGUST,  1898
Rugăciunile care Îi sunt adresate lui Dumnezeu pentru 
a-I vorbi despre starea noastră jalnică, în timp ce 
noi nu ne simţim deloc într-o stare jalnică, sunt 
rugăciuni ipocrite. Domnul acordă atenţie numai 

rugăciunilor smerite. “Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, 
a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este 

sfânt: ‘Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar 
sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile 

smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite’”.



SLUJITORII  EVANGHELIEI ,  P.17 7
Un limbaj bombastic nu este potrivit în 

rugăciune, indiferent dacă ea este rostită de la 
amvon, în cercul familiei sau în taină. Îndeosebi 

cel care se roagă în public ar trebui să 
folosească un limbaj simplu, aşa încât ceilalţi 
să înţeleagă ce se spune şi să fie de acord cu 

rugăciunea.



PROFEŢI  ŞI  REGI,  P.48
Atât în închinarea publică, cât şi în cea particulară, atunci când 
aducem cererile noastre înaintea Domnului, noi avem privilegiul 
de a ne pleca pe genunchi. Domnul Isus, exemplul nostru, “a 
îngenuncheat şi S-a rugat” (Luca 22, 41). Despre ucenicii Săi 

este scris că şi ei, de asemenea, “au îngenuncheat şi s-au 
rugat” (Faptele Apostolilor 9, 40). Pavel declară: “Îmi plec 

genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos”. Ezra 
a îngenuncheat mărturisind înaintea lui Dumnezeu păcatele lui 
Israel (vezi Ezra 9, 5). Daniel “de trei ori pe zi îngenunchea, se 

ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui” (Daniel 6, 10)



SOLII  ALESE VOL .2,  P.311-315
Am primit scrisori în care sunt întrebată cu privire la atitudinea potrivită pe care 
trebuie să o aibă o persoană care se roagă Suveranului Universului. De unde au 
preluat fraţii noştri ideea că trebuie să stea în picioare când se roagă lui 

Dumnezeu? Un credincios care fusese educat cinci ani la Battle Creek a fost chemat 
să conducă rugăciunea înainte ca sora White să le vorbească oamenilor. Totuşi, când l-

am văzut stând în picioare în timp ce buzele lui erau pe punctul de a rosti 
rugăciunea către Dumnezeu, sufletul mi s-a tulburat şi i-am adresat o mustrare 
publică. L-am chemat pe nume şi i-am spus: “Pleacă-te pe genunchi”. Aceasta este 

întotdeauna poziţia potrivită.... Atitudinea potrivită pe care trebuie să o avem când 
ne rugăm lui Dumnezeu este aceea de a îngenunchea... 

Atât în închinarea particulară, cât şi în cea publică, atunci când Îi adresăm lui 
Dumnezeu cererile noastre, noi avem datoria de a ne pleca pe genunchi. Acest act 

arată dependenţa noastră de Dumnezeu...



SOLII  ALESE VOL .2,  P.311-315
Sperăm că, atunci când se apropie de singurul Dumnezeu viu şi 
adevărat, fraţii noştri nu vor manifesta mai puţin respect şi 

veneraţie, decât manifestă păgânii faţă de idolii lor zei, pentru 
că, dacă vor face aşa, oamenii aceştia vor fi judecătorii noştri în 

ziua hotărârii finale. Aş vrea să mă adresez tuturor celor care ocupă 
locul de profesor în şcolile noastre. Fraţi şi surori, nu Îl dezonoraţi 
pe Dumnezeu prin lipsa voastră de respect şi prin îngâmfare. Nu 

staţi în picioare, în fariseismul vostru, când vă rugaţi lui 
Dumnezeu. Nu vă încredeţi în propria putere. Nu depindeţi de ea, 
ci îngenuncheaţi adesea înaintea lui Dumnezeu şi închinaţi-vă Lui.



DESPRE CE TREBUIE SĂ  NE RUGĂM?



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .5,  P.200,  201
Sunt puţini aceia care apreciază şi folosesc cum se cuvine preţiosul 
privilegiu al rugăciunii. Noi trebuie să mergem la Domnul Isus şi să-I 

spunem toate nevoile noastre. Să-I prezentăm micile noastre griji şi 
nedumeriri, precum şi marile noastre necazuri. Orice probleme s-ar 
ivi, care ne-ar tulbura sau ne-ar întrista, să venim cu ele la Domnul, în 
rugăciune. Când simţim că avem nevoie de prezenţa Domnului Hristos la 

fiecare pas, atunci Satana va avea puţine ocazii de a interveni cu 
ispitele lui. Efortul său atent este acela de a ne ţine departe de cel 
mai bun şi cel mai înţelegător prieten al nostru. Nu ar trebui să avem 

alt confident, decât pe Domnul Isus. Noi putem să împărtăşim cu El 
tot ce avem în inima noastră.



CALEA CĂTRE HRISTOS,  P.100
Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile, bucuriile, necazurile, grijile 

şi temerile tale. Tu nu Îl vei putea face să Se simtă 
împovărat; nici nu Îl vei face să Se simtă obosit. Dacă El ţine 

socoteală până şi de perii capului tău, atunci nu va rămâne 
indiferent faţă de nevoile copiilor Săi. “Domnul este plin de milă 
şi îndurare” (Iacov 5, 11). Inima Sa iubitoare este mişcată de 

necazurile noastre şi ne ascultă când Îi vorbim despre ele. Să 
aducem la El orice dificultate cu care ne confruntăm. Nimic nu 
este prea greu pentru El, deoarece El ţine lumile şi guvernează 

toate lucrările universului.



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .3,  P.363,364

Dacă nu vă simţiţi în niciun pericol şi dacă nu 
înălţaţi nicio rugăciune pentru ajutorul şi 
puterea de a vă împotrivi ispitelor, cu 
siguranţă vă veţi rătăci. Faptul ca aţi 

neglijat datoria va fi consemnat în cartea 
lui Dumnezeu în ceruri şi veţi fi găsiţi cu 

lipsuri în ziua încercării.



EXPERIENŢE ŞI  VIZIUNI,  P.72
Am văzut adesea că mulţi copii ai Domnului 

neglijează întru totul prea mult rugăciunea, 
îndeosebi rugăciunea în taină, şi am văzut că mulţi 

nu exercită credinţa aceea pe care au atât 
privilegiul, cât şi datoria de a o exercita, 

aşteptând adesea acel simţământ pe care numai 
credinţa poate să-l aducă. Sentimentul nu este 

credinţă. Cele două sunt deosebite.



CÂND TREBUIE SĂ  NE RUGĂM?



CALEA CĂTRE HRISTOS,  P.99
Rugăciunea pentru călăuzirea lui Dumnezeu poate să fie înălţată în orice 

timp şi în orice loc. Nu există timp sau loc nepotrivit pentru a ne înălţa 
cererile spre Dumnezeu. Nu există nimic care să ne poată împiedica să 

facem ca inima să ne fie cuprinsă de spiritul înălţător al rugăciunii 
stăruitoare. În aglomeraţia străzilor, în mijlocul ocupaţiilor zilnice, noi 

putem să aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru ca El să ne 
acorde călăuzirea divină, aşa cum a făcut Neemia, când i-a adresat cererea 

sa împăratului Artaxerxe. Un loc retras pentru rugăciune poate fi găsit 
oriunde ne-am afla. Noi ar trebui să avem uşa inimii deschisă în permanenţă, 
adresând mereu invitaţia ca Domnul Hristos să vină şi să locuiască în ea 

ca oaspete ceresc.



SEMNELE TIMPULUI,  10 FEBRUARIE,  1890
Pentru noi este la fel de potrivit şi la fel de important să ne rugăm de trei 

ori pe zi, cum a fost pentru Daniel. Rugăciunea este viaţa sufletului şi 
temelia creşterii spirituale. Voi trebuie să mărturisiţi adevărul acesta în 

căminul vostru, în familia voastră şi în mijlocul tovarăşilor de muncă. Atunci 
când aveţi privilegiul de a vă întâlni cu fraţii în biserică, vorbiţi-le despre 

necesitatea de a păstra o cale deschisă de comunicare între Dumnezeu şi 
suflet. Spuneţi-le că, dacă vor simţi îndemnul inimii şi cuvintele necesare 

pentru a se ruga, Dumnezeu va găsi răspunsuri pentru rugăciunile lor. 
Spuneţi-le să nu-şi neglijeze datoriile religioase. Îndemnaţi-i pe fraţi să 

se roage. Dacă vrem să găsim, trebuie să căutăm, dacă vrem să primim, 
trebuie să cerem, iar dacă vrem să ni se deschidă, trebuie să batem.



CALEA CĂTRE HRISTOS,  P.70
Consacră-te lui Dumnezeu în fiecare dimineaţă; aceasta să fie prima 

activitate a ta. Roagă-te astfel: “O, Doamne, primeşte-mă să fiu cu 
totul al Tău! Aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă 
astăzi în serviciul Tău. Rămâi cu mine şi tot ce fac eu să fie făcut prin 

puterea Ta”. Această lucrare trebuie să fie îndeplinită zilnic. În 
fiecare dimineaţă, consacră-te lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Pune 
toate planurile tale la dispoziţia Lui, pentru a fi aduse la îndeplinire 

sau abandonate, după cum va hotărî El în providenţa Sa. În acest fel, 
zi de zi, ai posibilitatea de a-ţi încredinţa viaţa în mâinile lui 

Dumnezeu şi astfel viaţa ta va fi modelată, ajungând să fie tot mai 
asemănătoare cu viaţa Domnului Hristos.



LIFT HIM UP,  P.372

Când ne simţim cel mai puţin înclinaţi de a 
intra în comuniune cu Isus, atunci să ne 

rugăm cel mai mult. Dacă vom face aşa, vom 
distruge capcana lui Satana, norii 

întunericului vor dispărea şi vom simţi 
prezenţa plăcută a lui Isus.



MĂRTURII  PENTRU PASTORI,  P.510

Acum este nevoie de multă rugăciune. 
Domnul Hristos porunceşte: “Rugaţi-vă 
neîncetat”, adică păstraţi-vă gândurile 

îndreptate spre Dumnezeu, izvorul puterii şi 
al succesului.



CUGETĂRI DE PE MUNTELE FERICIRILOR,  P.85

Cel care se îndreaptă în fiecare zi spre 
Dumnezeu, prin rugăciuni stăruitoare şi 

serioase, pentru a primi ajutor, sprijin şi putere 
de la El, va avea aspiraţii nobile, o înţelegere 
limpede a adevărului şi a responsabilităţii 
personale, obiective înalte de acţiune şi o 
continuă foame şi sete după neprihănire.



RUGĂCIUNI ASCULTATE ȘI  NEASCULTATE



SLUJITORII  EVANGHELIEI ,  P.258
Fiecare rugăciune sinceră va primi un răspuns. Poate 
că răspunsul nu va veni exact aşa cum doriţi sau în 

timpul în care îl aşteptaţi, dar va veni în modalitatea 
şi în timpul care se vor potrivi cel mai bine cu nevoia 
voastră. Dumnezeu răspunde rugăciunilor pe care le 

înălţaţi în singurătate, când sunteţi istoviţi şi ispitiţi, 
deşi nu întotdeauna în conformitate cu aşteptările 

voastre, dar întotdeauna spre binele vostru.



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .1 ,  P.121
Am văzut că fiecare rugăciune înălţată cu 

credinţă şi dintr-o inimă sinceră va fi ascultată 
de Dumnezeu şi va primi răspuns, iar acela care a 

înălţat cererea va avea binecuvântarea de care 
are nevoie cel mai mult şi care, adesea, va întrece 

aşteptările lui. Nicio rugăciune a unui sfânt 
adevărat nu se pierde, dacă este făcută cu 

credinţă şi dintr-o inimă sinceră.



ÎNDRUMAREA COPILULUI,  P.499
Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, 
cereţi orice veţi vrea şi vi se va da”. Prezentaţi această 

făgăduinţă când vă rugaţi, Aveţi privilegiul de a veni la El 
cu o îndrăzneală sfântă. Când Îi cerem cu sinceritate să 
îngăduie ca lumina Sa să strălucească asupra noastră, El 

ne va auzi şi ne va răspunde. Totuşi, noi trebuie să trăim 
în armonie cu rugăciunile noastre. Dacă trăim contrar 

lor, ele nu au nicio valoare.



PARABOLELE DOMNULUI HRISTOS,  P.143
Pentru împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu există anumite 
condiţii, iar rugăciunea nu poate lua niciodată locul îndeplinirii 
datoriei. “Dacă Mă iubiţi”, spune Domnul Hristos, “veţi păzi 

poruncile Mele. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă 
iubeşte, şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu, Eu îl voi iubi şi 
Mă voi arăta lui” (Ioan 14, 15.21), Cei care aduc cererile lor înaintea 

lui Dumnezeu, solicitând împlinirea făgăduinţei Sale, dar nu se 
conformează condiţiilor, Îl insultă pe Iehova. Ei folosesc Numele 
lui Hristos ca garanţie a împlinirii făgăduinţei, dar nu îndeplinesc 

acele lucruri care evidenţiază credinţa lor în Hristos şi 
dragostea faţă de El.



PARABOLELE DOMNULUI HRISTOS,  P.145
Adesea, El întârzie să ne răspundă pentru a 
pune la încercare încrederea noastră sau 

pentru a verifica sinceritatea dorinţei noastre. 
Dacă am cerut după Cuvântul Său, trebuie să 
credem în făgăduinţa Sa şi să continuăm cu 

insistenţă să-I adresăm cererile noastre, având 
convingerea că nu vor fi respinse.



DIVINA VINDECARE,  P.230
Noi toţi dorim răspunsuri imediate şi directe la rugăciunile 
noastre şi suntem ispitiţi să ne descurajăm când răspunsul 

întârzie sau soseşte într-o formă neaşteptată. Însă 
Dumnezeu este prea înţelept şi bun ca să răspundă 

întotdeauna la rugăciunile noastre exact când şi cum dorim 
noi. El va face mai mult şi mai bine pentru noi decât să ne 
împlinească toate dorinţele. Pentru că ne putem încrede în 
înţelepciunea şi iubirea Sa, nu ar trebui să-I cerem să fie 
de acord cu voinţa noastră, ci să căutăm să pătrundem şi 

să împlinim scopul Său.



THE REVIEW AND HERALD,  9 IUNIE,  1891
Dumnezeu nu răspunde întotdeauna de prima dată 
când ne rugăm, pentru că, dacă ar face aşa, noi am 

putea crede că avem dreptul să primim toate 
binecuvântările şi favorurile pe care le-a revărsat 

asupra noastră. In loc să ne cercetăm inima pentru a 
vedea dacă nutrim vreun rău, dacă ne îngăduim vreun 

păcat, noi am ajunge să fim neglijenţi şi nu am reuşi să 
ne dăm seama de dependenţa noastră de El şi de 

nevoia noastră de a primi ajutorul Său.



MĂRTURII  PENTRU COMUNITATE VOL .6,  P.297
Mintea ţi-a fost dată ca să poţi înţelege cum să 

lucrezi. Ochii ţi-au fost daţi ca să poţi fi receptiv şi 
să sesizezi ocaziile oferite de Dumnezeu. Urechile 

tale sunt pentru a asculta de poruncile lui 
Dumnezeu. Genunchii tăi sunt pentru a te pleca de 

trei ori pe zi într-o rugăciune făcută din toată 
inima. Picioarele tale sunt ca să alergi pe calea 

poruncilor lui Dumnezeu.


