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Capitolul 1 

LOCUL                             
RUGĂCIUNII 

 

Care este scopul vieții creștine? Acesta este evlavia 

care izvorăște din ascultarea față de Hristos. Ascultarea 

deschide calea către bogățiile experienței creștine. Ru-

găciunea stimulează și hrănește ascultarea, punând 

inima în atitudinea adecvată pentru a dori ascultarea. 

Evident, și cunoștința este importantă, fiindcă 

fără ea nu putem cunoaște ceea ce Dumnezeu ne cere. 

Totuși, cunoștința și adevărul rămân lucruri abstracte 

dacă nu comunicăm cu Dumnezeu în rugăciune. Duhul 

Sfânt ne învață, inspiră și iluminează pentru a înțelege 

Cuvântul lui Dumnezeu. El mediază Cuvântul lui Dum-

nezeu și ne însoțește, ajutându-ne să răspundem în ru-

găciune înaintea Tatălui. 

În termeni simpli, rugăciunea ocupă un loc vital în 

viața creștinului. Cineva s-ar putea ruga și să nu fie 

creștin, dar nimeni nu poate fi creștin și să nu se roage. 

Romani 8:15 ne spune că înfierea spirituală, prin care 

am fost făcuți fii ai lui Dumnezeu, ne determină să ex-

clamăm către El prin expresii verbale precum „Ava! 
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Tată!” Rugăciunea este pentru creștini ceea ce respirația 

este pentru viață, și totuși nicio îndatorire a creștinului 

nu este atât de neglijată ca aceasta. 

Rugăciunea, cel puțin rugăciunea privată, este di-

ficil de împlinit dintr-o motivație falsă. Un om poate să 

predice având o motivație falsă, așa cum fac prorocii 

mincinoși. Omul poate fi implicat în activități creștine 

motivat de lucruri greșite. Multe dintre lucrurile exteri-

oare ale religiei pot fi făcute din motivații false. Totuși, 

este foarte improbabil ca cineva să intre în părtășie cu 

Dumnezeu din vreo motivație neadecvată. 

Noi suntem invitați, ba chiar ni se poruncește să 

ne rugăm. Rugăciunea este deopotrivă un privilegiu și o 

responsabilitate, și, ca orice responsabilitate, ea implică 

efort din partea noastră. Asemenea oricăror alte mij-

loace ale creșterii spirituale pentru creștin, și rugăciu-

nea necesită efort. Într-un anumit sens, rugăciunea este 

ceva ce acționează împotriva naturii noastre. Chiar dacă 

am fost creați pentru părtășia și comuniunea cu Dum-

nezeu, efectele căderii în păcat ne-au făcut pe majorita-

tea dintre noi să fim leneși și indiferenți față de un lucru 

atât de important precum rugăciunea. De aceea, naște-

rea din nou revigorează o dorință după părtășia cu 

Dumnezeu, dar păcatul se împotrivește Duhului Sfânt. 

Putem să fim mângâiați datorită faptului că Dum-

nezeu cunoaște inimile noastre și ascultă rugăciunile 

noastre nerostite deopotrivă cu acele cuvinte care ies de 
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pe buzele noastre. Oridecâteori suntem incapabili să ex-

primăm acele simțăminte și emoții profunde ale sufle-

telor noastre, sau când suntem totalmente bulversați în 

ce privește felul cum să ne exprimăm în rugăciune, Du-

hul Sfânt mijlocește pentru noi. Romani 8:26–27 spune: 

„Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: 

căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul 

mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cer-

cetează inimile, știe care este năzuința Duhului; pentru 

că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu”. 

Atunci când nu știm cum să ne rugăm sau ce anume să 

ne rugăm într-o anumită situație, Duhul Sfânt ne ajută. 

Pe baza acelui pasaj, avem motive să credem că, dacă ne 

rugăm incorect, Duhul Sfânt corectează erorile din ru-

găciunile noastre înainte să le ducă înaintea Tatălui, căci 

versetul 27 ne spune că El „mijlocește pentru sfinți după 

voia lui Dumnezeu”. 

Dacă sfințenia are ceva tainic în ea, atunci rugă-

ciunea este secretul sfințeniei. Atunci când analizăm vi-

ețile marilor sfinți ai bisericii, descoperim că ei au fost 

oameni deosebiți ai rugăciunii. John Wesley remarca 

într-un anumit moment că nu avea o apreciere deose-

bită pentru acei predicatori care nu petreceau cel puțin 

patru ore pe zi în practica rugăciunii. Luther spunea că 

el se ruga în mod regulat vreme de aproape o oră pe zi, 

cu excepția zilelor foarte aglomerate. În acele zile, se 

ruga două ore. 
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Neglijarea rugăciunii este una dintre cauzele ma-

jore ale stagnării în creșterea spirituală creștină. Gân-

diți-vă la exemplul lui Petru din Luca 22:39–62. Isus se 

dusese pe Muntele Măslinilor ca să se roage, așa cum Îi 

era obiceiul, și atunci le-a spus ucenicilor Lui: „Rugați-

vă, ca să nu cădeți în ispită”. În loc să facă asta, ucenicii 

au adormit. Următorul lucru pe care Petru a încercat să-

l facă a fost să-l atace pe un soldat roman cu sabia, după 

care s-a lepădat de Hristos. Petru nu s-a rugat și, drept 

consecință, a căzut în ispită. Ceea ce vedem la Petru este 

un lucru ce ne caracterizează pe noi toți: înainte de a 

cădea în păcat în public, ratăm să ne împlinim îndatori-

rile în viața noastră privată. 

Există oare momente potrivite și momente nepo-

trivite pentru rugăciune? Isaia 50:4 spune că dimi-

neața ar fi momentul când Dumnezeu ne dă dorința de 

a ne ruga zilnic. Totuși, alte pasaje biblice ne vorbesc 

despre momente ale rugăciunii în decursul oricăror 

alte perioade ale zilei. Nicio parte a zilei nu este pusă 

deoparte ca fiind mai sfințită decât alta. Isus s-a rugat 

dimineața, s-a rugat în timpul zilei, și uneori se ruga 

nopți întregi. Există dovezi asupra faptului că El a pus 

deoparte timp pentru rugăciune, însă, având în vedere 

relația pe care Isus o avea cu Tatăl, știm că acea com-

uniune dintre cele două Persoane ale Sfintei Treimi nu 

s-a oprit niciodată. 
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1 Tesaloniceni 5:17 ne poruncește să ne rugăm 

fără încetare. Asta înseamnă că trebuie să fim într-o 

stare de comuniune continuă cu Tatăl nostru ceresc. 

Așadar, rugăciunea trebuie să ocupe locul central 

și crucial în viața creștinului. Haideți să privim mai de-

parte la această disciplină spirituală vitală, dar adesea 

neglijată și înțeleasă greșit de către creștini. 
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Capitolul 2 

SCOPUL                              
RUGĂCIUNII  

 

Lui Dumnezeu nu-i scapă nimic. Nimic nu trece de 

granițele puterii Lui. Dumnezeu are autoritate asupra 

tuturor lucrurilor. Dacă mi-aș imagina chiar și pentru o 

singură clipă că o moleculă ar umbla rebelă prin Uni-

vers, în afara controlului și stăpânirii Dumnezeului cel 

atotputernic, n-aș putea să dorm bine la noapte. Încre-

derea mea în viitor ține de încrederea în Dumnezeul 

care controlează istoria. Dar cum face Dumnezeu ca să 

controleze și să-Și manifeste acea autoritate? Cum face 

Dumnezeu ca să împlinească lucrurile pe care le hotă-

răște în mod suveran?  

Augustin spunea că nimic nu se petrece în Univers 

în afara voii lui Dumnezeu și că, într-un anumit sens, 

Dumnezeu rânduiește tot ceea ce se petrece. Augustin nu 

încerca să-i absolve pe oameni de responsabilitate pentru 

faptele lor, ci învățătura lui ridica o întrebare: Dacă Dum-

nezeu este suveran peste acțiunile și intențiile oamenilor, 

atunci de ce să ne mai rugăm? O idee secundară se leagă 

apoi de întrebarea: „Oare schimbă rugăciunea ceva?” 
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Dați-mi voie să răspund la prima întrebare prin a 

afirma că Dumnezeul suveran poruncește prin interme-

diul Cuvântului Său sfânt să ne rugăm. Pentru creștini, 

rugăciunea nu este opțională, ci este poruncită. 

Dar am putea să ne punem întrebarea – „Și dacă 

asta nu rezolvă nimic?” Totuși, nu aici stă problema. In-

diferent dacă rugăciunea ar aduce ceva bun sau nu, 

atâta vreme că Dumnezeu ne poruncește să ne rugăm, 

trebuie să facem asta.  

Faptul că Domnul Dumnezeu, Stăpânul Universu-

lui, Creatorul și Susținătorul lucrurilor, poruncește să 

ne rugăm, este un motiv suficient ca să facem acest lu-

cru. Totuși, El nu doar că ne poruncește să ne rugăm, ci 

ne și invită să Îi facem cunoscute cererile noastre de ru-

găciune. Iacov spune că nu avem pentru că nu cerem 

(Iacov 4:2).  

De asemenea, pasajul acela ne spune că rugăciunea 

fierbinte a celui neprihănit are putere mare (Iacov 5:16). 

Biblia afirmă în mod repetat că rugăciunea este un in-

strument eficient. Ea este utilă și produce rezultate. 

În opera sa, Institutes of the Christian Reli-

gion, John Calvin a făcut câteva observații profunde le-

gate de rugăciune:  

Dar, va spune cineva – nu știe Dumnezeu, chiar fără 

să-I fie reamintit, atât aspectele în care suntem ne-

căjiți cât și ceea ce avem nevoie, așa încât pare, într-
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un sens, inutil ca El să fie deranjat de rugăciunile 

noastre și mișcat de ele – ca și cum ar dormi dacă n-

ar fi trezit de vocile noastre? Totuși, cei care gândesc 

în felul acesta nu observă scopul pentru care Domnul 

i-a învățat pe ucenicii Lui să se roage, căci El a rân-

duit acest lucru nu atât de mult spre binele Lui, pe 

cât spre binele lor. El dorește – pentru că are acest 

drept – ca ceea ce trebuie să-I fie adus înainte să fie 

împlinit, cu recunoașterea faptului că orice lucru pe 

care omul și-l dorește și îl socotește util spre binele 

lui trebuie să vină de la Dumnezeu, și să recunoască 

acest lucru prin rugăciunile lui. De asemenea, avan-

tajele de pe urma acestei jertfe, prin care El primește 

închinare, se întorc la noi. Astfel, părinții sfinți, cu 

cât au fost mai convinși de beneficiile ce veneau de 

la Dumnezeu pentru ei și pentru alții, cu atât mai 

mult s-au dedicat rugăciunii… 

Totuși, este foarte important ca noi să Îl chemăm în 

rugăciune: mai întâi, pentru ca inimile noastre să 

poată fi înflăcărate cu o dorință arzătoare și zeloasă 

de a-L căuta, de a-L iubi și de a-L sluji, devenind 

obișnuiți ca, în fiecare nevoie, să alergăm la El ca la 

o ancoră sfântă. În al doilea rând, ca în inimile noas-

tre să nu pătrundă nicio dorință dintre acelea care să 

ne determine să ne rușinăm știind că El este martor 

vieții noastre, învățând să ne îndreptăm toate dorin-

țele noastre și fiind conștienți că trăim înaintea ochi-

lor Lui, și deopotrivă să ne revărsăm întreaga inimă 

înaintea Lui. În al treilea rând, ca să fim pregătiți să 

primim binecuvântările Lui cu recunoștință adevă-
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rată, din inimă, și cu mulțumire, beneficii pe care ru-

găciunea noastră ne reamintește că vin din mâna 

Lui.1 

Asemenea oricărui alt lucru din viața creștină, ru-

găciunea este spre gloria lui Dumnezeu și spre benefi-

ciul nostru, exact în această ordine. Orice lucru făcut de 

Dumnezeu, orice lucru pe care Dumnezeu îl permite și 

îl rânduiește, este lăsat să fie, într-un sens suprem, pen-

tru slava Lui. De asemenea, este la fel de adevărat că, 

chiar dacă Dumnezeu caută în mod suprem gloria Sa, 

omul beneficiază de pe urma faptului că Dumnezeu este 

glorificat. Noi ne rugăm pentru a-L glorifica pe Dumne-

zeu, dar ne rugăm și pentru a primi binecuvântările ru-

găciunii din mâna Lui. Rugăciunea este spre binele nos-

tru, chiar în lumina faptului că Dumnezeu cunoaște 

sfârșitul de la bun început. De aceea, este privilegiul 

nostru să aducem întreaga noastră existență finită îna-

intea slavei prezenței Sale infinite. 

O CONVERSAȚIE CU DUMNEZEU 

Una dintre marile teme ale Reformei a constituit 

ideea că întreaga viață trebuie trăită sub autoritatea lui 

Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, în prezența lui 

Dumnezeu. Rugăciunea nu este pur și simplu un mono-

log, un simplu exercițiu al auto-analizei terapeutice sau 

o incantație religioasă. Rugăciunea este un dialog cu 

 
1 Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Ford Lewis Battles, ed. John T. 
McNeill [Louisville: Westminster John Knox, 1960], Book 3, chapter 20, section 3. 
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Dumnezeul personal. Acolo, în actul și dinamica rugă-

ciunii, îmi aduc întreaga viață înaintea ochilor Lui. Da, 

El cunoaște ce se găsește în mintea mea, și totuși am 

privilegiul de a-I vorbi despre ce se află acolo. El spune: 

„Vino! Vorbește-Mi! Fă-ți cunoscute cererile înaintea 

Mea”. Așadar, noi venim înaintea Lui pentru a-L cu-

noaște și pentru a fi cunoscuți de către El. 

De aceea, ceva este greșit în întrebarea: „Dacă 

Dumnezeu cunoaște totul, de ce să ne mai rugăm?” În-

trebarea aceasta pleacă de la prezumția că rugăciunea 

este unidimensională, și că este definită simplu printr-

o cerere sau mijlocire. Dimpotrivă, rugăciunea este mul-

tidimensională. Suveranitatea lui Dumnezeu nu aruncă 

nicio umbră de îndoială asupra rugăciunii de adorație. 

Cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu sau sfatul Lui 

hotărât nu anulează rugăciunea de laudă. Singurul lucru 

pe care ar trebui să îl facă aceasta ar fi să ne dea un 

motiv mai solid pentru a ne exprima adorația pentru 

Persoana lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu cunoaște ce 

voi spune înainte de a spune eu acel lucru, cunoștința 

Lui, nu atâta limitarea rugăciunii mele, îmbogățește fru-

musețea laudei mele. 

Eu și soția mea suntem mai apropiați unul de al-

tul decât oricare alte două persoane. Adesea, eu știu 

ceea ce soția mea are de gând să îmi spună înainte ca 

ea să exprime acele cuvinte. Și reversul este la fel de 

adevărat. Cu toate acestea, îmi place să-mi spună ce se 
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află în mintea ei. Dacă acest lucru este adevărat între 

oameni, cu cât mai mult trebuie să fie adevărat cu privire 

la Dumnezeu! Noi avem privilegiul inegalabil de a-I îm-

părtăși lui Dumnezeu gândurile noastre cele mai pro-

funde. Evident, putem pur și simplu să mergem în cămă-

ruțele noastre de rugăciune, să-L lăsăm pe Dumnezeu să 

ne citească mințile, și să denumim acel lucru rugăciune. 

Dar aceasta nu înseamnă că avem de-a face cu părtășie, 

și în mod cert acolo nu este vorba despre comunicare. 

Noi suntem ființe care comunică în primul rând 

prin vorbire. Rugăciunea rostită este în mod evident o 

formă de vorbire, o cale prin care noi intrăm în părtășie 

și comunicare cu Dumnezeu. Există un anumit sens în 

care suveranitatea lui Dumnezeu ar trebui să influen-

țeze atitudinea noastră față de rugăciune, cel puțin în 

ceea ce privește adorația. Felul în care înțelegem suve-

ranitatea lui Dumnezeu ar trebui să ne provoace la o vi-

ață intensă de rugăciune de mulțumire. Datorită unei 

astfel de cunoștințe, ar trebui să vedem faptul că orice 

beneficiu, orice dar bun și perfect, este o expresie a 

abundenței harului Lui. Cu cât înțelegem mai mult su-

veranitatea lui Dumnezeu, cu atât rugăciunile noastre 

vor fi mai pline de mulțumire și recunoștință. 

În ce fel este posibil ca suveranitatea lui Dumne-

zeu să afecteze negativ rugăciunea de pocăință, de măr-

turisire? Poate că ar trebui să extragem concluzia că pă-

catul nostru ar fi, în ultimă instanță, responsabilitatea 
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lui Dumnezeu și că mărturisirea noastră ar deveni astfel 

o acuzație formulată împotriva lui Dumnezeu. Totuși, 

fiecare creștin adevărat știe că nu Îl poate blama pe 

Dumnezeu pentru păcatul personal. Aș putea să nu în-

țeleg relația dintre suveranitatea lui Dumnezeu și res-

ponsabilitatea omului, dar conștientizez că ceea ce izvo-

răște din răutatea inimii mele nu poate fi atribuit voii 

lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să ne rugăm pentru că 

suntem vinovați, pledând iertarea din partea Celui 

Preasfânt, pe care L-am jignit. 

DAR SCHIMBĂ OARE RUGĂCIUNEA CEVA? 

Cum rămâne cu mijlocirea și cu cererile? Este fru-

mos să vorbim despre beneficiile religioase, spirituale și 

psihologice (și orice altceva ar putea deriva din rugă-

ciune), dar întrebarea reală este aceasta - Schimbă oare 

rugăciunea ceva în realitate? Cineva mi-a pus cândva 

acea întrebare, doar că a formulat-o într-o manieră ușor 

diferită: „Schimbă rugăciunea cu ceva planul lui Dum-

nezeu?” Răspunsul pe care eu l-am dat a provocat atunci 

o furtună de proteste. Eu am răspuns simplu că nu. To-

tuși, dacă persoana m-ar fi întrebat „Schimbă rugăciu-

nea ceva în realitate?”, aș fi răspuns, „desigur!” 

Biblia spune că există anumite lucruri pe care 

Dumnezeu le-a hotărât din veșnicie. Acele lucruri vor 

avea loc în mod inevitabil. Dacă ar fi să te rogi indivi-

dual, dacă tu și eu ne-am alătura forțele în rugăciune, 
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sau dacă toți creștinii din lume s-ar ruga împreună, ni-

mic n-ar schimba ceea ce Dumnezeu, în sfatul voii Sale 

tainice, a hotărât să facă. Dacă noi ne-am fi decis să ne 

rugăm ca Isus să nu se întoarcă, acest lucru nu s-ar pu-

tea petrece. Totuși, ai putea să întrebi: „Nu spune Biblia 

că dacă doi sau trei oameni se pun de acord asupra unui 

lucru, îl vor obține?” Da, spune asta, dar acel pasaj vor-

bește despre disciplina bisericii, nu despre cererile de 

rugăciune. Așadar, trebuie să privim la întreaga învăță-

tură biblică privitoare la rugăciune și să nu izolăm un 

pasaj de restul Scripturii. Trebuie să abordăm această 

chestiune în lumina întregii Scripturi, împotrivindu-ne 

izolării versetelor biblice. 

Din nou, ai putea întreba ceva de genul: „Nu spune 

Biblia în mod repetat că Dumnezeu experimentează pă-

reri de rău?” Da, evident că Vechiul Testament spune 

asta. Cartea Iona ne spune că lui Dumnezeu I-a părut 

rău de judecata pe care plănuise să o aducă asupra oa-

menilor din Ninive (Iona 3:10). În ceea ce privește folo-

sirea conceptului de pocăință sau părere de rău de aici, 

Biblia Îl descrie pe Dumnezeu, care este duh, prin ceea 

ce teologii denumesc limbaj „antropomorfic”. Evident 

că Biblia nu vrea să spună că Dumnezeu s-a pocăit sau 

I-a părut rău într-un sens asemănător felului în care 

noi suntem chemați să ne pocăim. Dacă așa ar sta lu-

crurile, am putea presupune pe bună dreptate că Dum-

nezeu păcătuise și, de aceea, El Însuși ar avea nevoie de 
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un mântuitor. Ceea ce pasajul arată clar este că Dumne-

zeu a îndepărtat amenințarea judecății de la acei oa-

meni. Cuvântul evreiesc din acel pasaj, nacham, tradus 

prin ideea de părere de rău, are sensul de „liniștit”. 

Dumnezeu s-a liniștit văzând că oamenii s-au întors de 

la păcatele lor, motiv pentru care a revocat sentința ju-

decății pe care o impusese asupra lor. 

Totuși, întrebarea este: atunci când Dumnezeu Își 

abate sabia judecății de la oameni, iar aceștia se pocă-

iesc, după care El Își retrage judecata, înseamnă asta că 

Dumnezeu Și-a schimbat cu adevărat planurile? 

Gândirea și planurile lui Dumnezeu nu se 

schimbă, fiindcă Dumnezeu este neschimbător. Lucru-

rile se schimbă, și ele se schimbă după voia Lui suve-

rană, pe care El o exercită prin mijloace și acțiuni se-

cundare. Rugăciunea copiilor Lui este unul dintre mij-

loacele de care El se folosește pentru a împlini lucrurile 

voii Sale în această lume. Așadar, dacă mă întrebi dacă 

rugăciunea schimbă ceva, eu voi răspunde fără ezitare 

în mod afirmativ. 

Este imposibil să știm cât de mult din istoria ome-

nirii reflectă intervenția imediată a lui Dumnezeu și cât 

de mult revelează lucrarea lui Dumnezeu prin agenții 

Lui omenești. Exemplul favorit al lui Calvin cu privire la 

această idee se găsește în cartea Iov. Sabeenii și haldeii 

luaseră măgarii și cămilele lui Iov. De ce? Pentru că Sa-

tana stârnise inimile lor să procedeze astfel. Dar care e 
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explicația? El primise permisiunea din partea lui Dum-

nezeu să-i testeze credincioșia lui Iov în orice fel dorise, 

cu excepția uciderii lui Iov. De ce a agreat Dumnezeu un 

astfel de lucru? Din trei motive: (1) pentru a reduce la 

tăcere batjocura Satanei; (2) pentru a Se răzbuna și (3) 

pentru a lua apărarea lui Iov și a-l dezvinovăți în fața 

batjocurii Satanei. Toate aceste motive sunt justificări 

drepte pentru acțiunile lui Dumnezeu. 

Prin contrast, scopul Satanei în stăpânirea acestor 

grupuri de oameni a fost să-l determine pe Iov să-L bles-

teme pe Dumnezeu – o motivație cu totul rea. Observați 

însă că Satana n-a făcut nimic supranatural pentru a-și 

împlini obiectivele. El a ales agenți omenești – acei oa-

meni, care erau răi prin natura lor – pentru a fura ani-

malele lui Iov. Aceștia erau cunoscuți pentru hoțiile lor 

și pentru modalitatea lor criminală de a trăi. Da, a fost 

implicată voința lor, însă acolo n-a existat nicio forță co-

ercitivă. Scopul Lui Dumnezeu a fost împlinit ca urmare 

a acțiunilor lor rele. 

Sabeenii și haldeii erau liberi să aleagă dar, pentru 

ei ca și pentru noi, libertatea înseamnă întotdeauna li-

bertate fără limite. Totuși, nu trebuie să facem confuzie 

între libertatea și autonomia omului. Va exista întot-

deauna un conflict între suveranitatea divină și autono-

mia omului, dar nu între suveranitatea divină și liberta-

tea omului. Biblia spune că omul este liber, însă el nu 

este autonom, autodeterminat. 
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Să presupunem că acele grupuri de oameni s-ar fi 

rugat: „nu ne duce ispită, ci ne izbăvește de cel rău”. 

Sunt absolut sigur că animalele lui Iov tot ar fi fost fu-

rate, dar nu în mod necesar de către acei oameni. Dum-

nezeu ar fi putut alege să răspundă rugăciunii lor, dar 

El s-ar fi folosit de un alt agent ca animalele lui Iov să 

fie furate. Noi avem o libertate limitată, iar în interiorul 

acelor limite, rugăciunile noastre pot schimba anumite 

lucruri. Scripturile ne spun că Ilie, prin rugăciune, a fă-

cut ca ploaia să nu cadă. El n-a fost împiedicat să se 

roage de felul în care înțelegea suveranitatea divină. 

RUGĂCIUNILE FIULUI LUI DUMNEZEU 

Nicio ființă omenească n-a avut o înțelegere mai 

profundă decât Isus asupra suveranității lui Dumnezeu. 

Niciun om nu s-a rugat vreodată mai fierbinte sau mai 

eficient.  

Chiar și în Grădina Ghetsimani, El a cerut o opți-

une, o cale diferită. Când cererea a fost respinsă, El S-

a plecat în fața voii Tatălui. Însăși motivul pentru care 

ne rugăm ține de faptul că Dumnezeu este suveran, 

pentru că noi credem că stă în puterea Lui să rându-

iască lucrurile potrivit cu voia Sa. Asta înseamnă suve-

ranitatea lui Dumnezeu – rânduirea lucrurilor potrivit 

cu planul Său. Așadar, schimbă rugăciunea planul lui 

Dumnezeu? Nu. Poate schimba rugăciunea anumite lu-

cruri? Da, evident. 
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Afirmația Scripturii este că „mare putere are ru-

găciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16), doar 

că problema noastră este că nu suntem atât de neprihă-

niți. Ceea ce schimbă foarte adesea rugăciunea ține de 

răutatea și împietrirea inimilor noastre. Chiar și doar 

acel lucru ar trebui să fie un motiv suficient care să ne 

încurajeze să ne rugăm, chiar atunci când niciunul din-

tre celelalte motive n-ar fi valide sau adevărate. 

Într-o predică intitulată, „Dumnezeul Preaînalt, 

care ascultă rugăciunea”, Jonathan Edwards a oferit 

două motive pentru care Dumnezeu cere să ne rugăm: 

În ceea ce Îl privește pe Dumnezeu, rugăciunea nu 

este decât o recunoaștere conștientă a dependenței 

noastre de El, spre gloria Lui. Întrucât El a făcut 

toate lucrurile spre gloria Sa, El va fi glorificat și re-

cunoscut de către creaturile Sale. De aceea, este po-

trivit ca El să ceară acest lucru din partea celor ce 

sunt supuși îndurării Sale… Aceasta este o recunoaș-

tere potrivită a dependenței noastre de puterea și în-

durarea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem ne-

voie, și o cinste potrivită adusă marelui Autor și Iz-

vorului oricărui bine. 

În ceea ce ne privește, Dumnezeu ne poruncește ru-

găciunea… Rugăciunea fierbinte manifestă în multe 

feluri voința de a ne pregăti inima. În acest fel, sim-

țământul și conștientizarea nevoilor noastre sunt 

stârnite în noi… prin care inima este mai bine pre-

gătită pentru a prețui îndurarea Lui… Rugăciunea 
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noastră înaintea lui Dumnezeu ar putea să ne stâr-

nească la un simțământ potrivit și la o conștientizare 

și recunoaștere a dependenței noastre de Dumnezeu 

pentru îndurările pe care le cerem de la El, ca și la 

exersarea potrivită a credinței în suficiența lui Dum-

nezeu, așa încât să putem fi pregătiți pentru a glori-

fica Numele Lui, atunci când primim acea îndurare.2 

Tot ceea ce Dumnezeu face are ca scop primordial 

gloria Lui și abia în al doilea rând beneficiul nostru. Noi 

ne rugăm pentru că Dumnezeu ne poruncește să ne ru-

găm, pentru că rugăciunea Îl glorifică și pentru că ea ne 

este de ajutor nouă.  

 

  

 
2The Works of Jonathan Edwards [Carlisle, Pa.: Banner of Truth Trust, 1974], 2:116 
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Capitolul 3 

MODELUL                           
RUGĂCIUNII  

 

Isus a făcut multe minuni. În decursul lucrării Sale 

de pe pământ, El a umblat pe apă, a transformat apa în 

vin, a vindecat bolnavi și a înviat morți. Așa cum spunea 

Ioan, „mai sunt multe alte lucruri, pe care le-a făcut 

Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că 

nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile 

care s-ar fi scris” (Ioan 21:25). 

Am fost întotdeauna uimit de faptul că ucenicii nu 

L-au întrebat pe Isus cum să umble pe apă, cum să liniș-

tească furtuna sau cum să facă vreuna dintre celelalte 

minuni ale Sale. Totuși, aceștia L-au rugat să îi învețe să 

se roage. Observați că ei nu I-au cerut lui Isus să-i învețe 

cum să se roage, ci L-au implorat: „învață-ne să ne ru-

găm” (Luca 11:1). Sunt convins că ucenicii au văzut clar 

relația inseparabilă dintre puterea manifestată de Isus 

și ceasurile petrecute de El în singurătate, în rugăciune 

înaintea Tatălui. 

Învățătura pe care Isus ne-a dat-o cu privire la ru-

găciune ne este oferită în Predica de pe Munte, în Matei 
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6 și Luca 11. Isus prefațează remarcile Sale cu privire la 

modelul rugăciunii cu aceste cuvinte:  

Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place 

să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile 

ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat 

vă spun, că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, 

intră în odăița ta, încuie-ți ușa, și roagă-te Tatălui 

tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în as-

cuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți 

aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă 

spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă 

asemănați cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveți tre-

buință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum 

trebuie să vă rugați (Matei 6:5–9). 

Observați că Isus a spus „iată dar cum trebuie să 

vă rugați”, nu „rugați-vă această rugăciune” sau „ru-

gați-vă aceste cuvinte”. Se pune deseori întrebarea dacă 

Isus a dorit vreodată ca noi să repetăm acea rugăciune. 

Eu nu atac aici utilizarea rugăciunii Domnului, căci este 

evident că nu există nimic greșit în folosirea ei în viața 

personală a credinciosului sau în viața devoțională a bi-

sericii. Totuși, trebuie să observăm că Isus nu dorea în 

primul rând să ne ofere o rugăciune pe care să o reci-

tăm, pe cât dorea să ne ofere un model pentru a ne arăta 

cum să ne rugăm. Prin acea rugăciune, Isus ne furniza 

o schiță a acelor lucruri care ar trebui să fie priorități în 

viețile noastre de rugăciune. Haideți să privim la fiecare 

parte a Rugăciunii Domnești, una câte una. 
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TATĂL NOSTRU 

Primele două cuvinte ale rugăciunii sunt radicale, 

așa cum sunt ele folosite în Noul Testament. Cuvântul 

Tată nu reprezenta forma de bază pentru adresarea îna-

intea lui Dumnezeu în cadrul comunității vechiului le-

gământ. Numele Lui era imposibil de descris sau de cu-

prins într-un termen, și oamenii nu puteau să I se adre-

seze într-un fel apropiat. Termenul Tată aproape că n-a 

fost folosit niciodată într-o rugăciune adresată lui Dum-

nezeu în Vechiul Testament. Cu toate acestea, în Noul 

Testament, Isus ne-a adus într-o relație intimă cu Tatăl, 

zdrobind zidul de despărțire simbolizat prin perdeaua 

templului. Isus ne-a dat privilegiul incomparabil de a-L 

chema pe Dumnezeu spunându-I „Tată”. 

Isus a fost primul care a preluat rugăciunea și a 

transformat-o într-o conversație personală cu Dumne-

zeu. Isus, care vorbea aramaică, a folosit termenul Ava, 

care poate fi tradus cel mai bine prin termenii „tati” sau 

„tăticule”. Aproape că putem auzi strigătul de alarmă al 

ucenicilor și putem vedea privirile lor uimite ca și cum 

ar spune: „Sper că nu vrei să spui asta, Isuse. Nu poate 

fi serios ce spui! Nouă nu ni se permite nici măcar să 

pronunțăm Numele lui Dumnezeu cu voce tare. Noi nu-

I spunem nici măcar Tată, cu atât mai puțin Tati!” 

Ironic este faptul că trăim astăzi într-o lume care 

presupune că Dumnezeu este Tatăl oricui, că toți oame-

nii sunt frați. Auzim aceste lucruri în clișee precum 
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„Dumnezeu, Tatăl tuturor”, sau „oamenii sunt toți 

frați”. Totuși, Scriptura nu spune nicăieri că toți oame-

nii sunt frații noștri. Ea spune că toți oamenii pot fi pre-

zentați ca fiind aproapele nostru. 

Există un sens anume potrivit căruia Dumnezeu 

este Tatăl tuturor oamenilor în calitate de Dătător și Sus-

ținător al vieții, Creator prin excelență al rasei omenești. 

Totuși, nu există vreun loc în Biblie, care să indice faptul 

că un om se poate apropia de Dumnezeu într-un sens fa-

miliar. Singura excepție are loc atunci când acea per-

soană a fost înfiată în familia lui Dumnezeu, după ce și-a 

exprimat credința mântuitoare în ispășirea făcută de 

Hristos și după ce s-a supus domniei Lui. Atunci și doar 

atunci are acea persoană permisiunea și privilegiul de a-

L chema pe Dumnezeu Tatăl ei. Acelora care L-au primit, 

Dumnezeu „le-a dat dreptul [autoritatea, privilegiul] să 

se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Doar atunci 

Dumnezeu îi denumește „fii”. Termenul din limba greacă 

exousia, tradus prin „dreptul de a se face”, denotă deopo-

trivă libertatea de a acționa și autoritatea care stă în spa-

tele acelei acțiuni. A-L chema pe Dumnezeu „Tată” fără a 

deține calitatea de fiu ar fi un act de o aroganță extremă. 

În rugăciunea Tatăl nostru nu găsim nicăieri ideea 

de paternitate sau frățietate universală, nici în introdu-

cere și nici în restul ei. Această prezumție culturală ta-

cită din societatea noastră ne determină să ratăm să în-

țelegem ceea ce spune Isus. În primul rând, paternitatea 
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lui Dumnezeu nu poate fi luată ca un lucru de apucat de 

nimeni din această lume. Isus este singura Persoană 

care are dreptul final de a Se adresa lui Dumnezeu în 

felul acesta, căci doar Isus este monogenes, „singurul 

născut din Tatăl” (Ioan 1:14), Cel ce a existat din toată 

veșnicia într-o relație filială unică cu Tatăl. 

 Dacă ar exista o frățietate și o paternitate univer-

sală în orice sens imaginabil, aceasta ar trebui să se re-

găsească în Ioan 8, în contextul discuției lui Isus cu fa-

riseii. Fariseii pretindeau că sunt copiii lui Avraam, să-

mânța lui Dumnezeu prin asociere ancestrală. Isus i-a 

contrazis în acest aspect, spunând: „Dacă ați fi copii ai 

lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. Dar acum cău-

tați să Mă omorâți, pe Mine, un om, care v-am spus ade-

vărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva 

Avraam n-a făcut... Voi aveți de tată pe diavolul; și vreți 

să împliniți poftele tatălui vostru” (Ioan 8:39–40, 44). 

Iată că există o deosebire clară între copiii lui 

Dumnezeu și copiii diavolului. Copiii lui Dumnezeu aud 

vocea Lui și Îl ascultă. Copiii diavolului nu ascultă de 

vocea lui Dumnezeu, ci se răzvrătesc față de El prin a 

face voia tatălui lor, Satana. Așadar, există două familii, 

două categorii de oameni, fiecare om aparținând fie 

uneia, fie celeilalte. Ambele grupuri au totuși ceva în co-

mun. Membrii fiecărei familii fac voia tatălui lor, fie 

Dumnezeu, fie Satana. 
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Dacă parcurgem Noul Testament, cercetând să ve-

dem cine sunt fiii lui Dumnezeu, răspunsul devine clar. 

Noul Testament nu este nici vag și nici enigmatic în 

această privință. Romani 8:14–17a spune: 

Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu 

sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh 

de robie, ca să mai aveți frică; ci ați primit un duh de 

înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: Tată!” 

Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru 

că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și, dacă suntem co-

pii, suntem și moștenitori: moștenitori ai lui Dum-

nezeu, și împreună moștenitori cu Hristos. 

În versetul 14 din acest pasaj, termenul toți (au-

toi în greacă) se găsește conjugat la o formă convingă-

toare care indică exclusivitatea. Astfel, versetul poate fi 

cel mai bine tradus în felul următor: „căci toți cei ce sunt 

conduși de Duhul lui Dumnezeu, doar aceștia sunt fiii 

lui Dumnezeu”, sau „doar ei sunt fiii lui Dumnezeu”. Pa-

vel ne învață că doar prin Duhul Sfânt putem să-L con-

siderăm pe Dumnezeu Tatăl nostru. Importanța acestui 

aspect în Noul Testament are de-a face cu faptul că noi 

suntem fii, nu copii nelegitimi, întrucât ne aflăm în 

unire cu Hristos. Calitatea noastră de fiii nu este una 

căpătată automat, ea nu este moștenită și nu vine asu-

pra noastră prin necesitate genetică, ci mai degrabă este 

primită. Termenul folosit de Noul Testament pentru 

această atribuire a calității de fii este înfierea. Noi deve-

nim împreună moștenitori cu Hristos datorită acestei 
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relații adoptive pe care o avem cu Dumnezeu, prin Hris-

tos. 

Noi avem privilegiul de a ne adresa lui Dumnezeu 

ca Tatăl nostru și să ne apropiem de El într-o relație de 

tată-fiu doar datorită faptului că suntem în Hristos și 

Hristos este în noi. Martin Luther spunea cândva că, 

dacă ar fi putut să înțeleagă doar primele două cuvinte 

din rugăciunea Domnului, n-ar mai fi fost niciodată ace-

lași om. 

Cuvântul nostru semnifică faptul că dreptul de a-

L numi pe Dumnezeu „Tată” nu este doar al meu. Acesta 

este un privilegiu colectiv, ce aparține întregului trup al 

lui Hristos. Atunci când eu mă rog, nu vin înaintea lui 

Dumnezeu ca un individ izolat, ci ca un membru al unei 

familii, al unei comunități a sfinților. 

ÎN CERURI 

La momentul când Isus a rostit cuvintele Rugăciu-

nii Domnești avea loc o dezbatere aprinsă cu privire la 

locașul precis al prezenței lui Dumnezeu. În discuția 

dintre Isus și femeia de la fântână, Isus a arătat imediat 

că Dumnezeu este Duh și, ca atare, El nu poate fi limitat 

la un loc anume (Ioan 4). Acesta nu era nici pe muntele 

Gherizim, așa cum credea ea, nici la Ierusalim, cum cre-

deau evreii. 

Evident, Dumnezeu este omniprezent. Nu există 

restricții finite ale prezenței Sale divine, și totuși Hristos 
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a vorbit despre faptul că Tatăl se află în ceruri. De ce? 

Hristos vorbea despre transcendența lui Dumnezeu. În-

trucât Dumnezeu nu face parte din acest proces lumesc, 

El nu este părtaș naturii materiale. El nu poate fi limitat 

unei anumite locații. Dumnezeul căruia ne adresăm este 

mai presus și dincolo de limitele finite ale acestei lumi.  

Propoziția care deschide Rugăciunea Domnească 

ne prezintă o tensiune dinamică. Chiar dacă trebuie să 

venim înaintea Domnului cu o atitudine de intimitate, 

există totuși un element care ne separă de El. Putem veni 

la Dumnezeu și să Îl numim Tată, dar această relație tată 

– fiu nu ne permite să manifestăm acel fel de familiaritate 

care ar putea da naștere lipsei de respect față de El. Noi 

trebuie să venim cu tot curajul, este adevărat, dar nicio-

dată cu aroganță sau atitudine de superioritate. Expresia 

„Tatăl nostru” vorbește despre apropierea lui Dumnezeu, 

dar expresia „în ceruri” ne vorbește despre cealaltă tră-

sătură a Sa, o Ființă separată de oameni. Esența acestui 

concept este următoarea: când ne rugăm, trebuie să ți-

nem minte cine suntem și cui ne adresăm. 

SFINȚEASCĂ-SE NUMELE TĂU 

Indiferent cât de aproape ne invită Dumnezeu să 

venim față de El, rămâne o prăpastie infinită între pă-

cătoșenia noastră și măreția Lui. El este ceresc, pe când 

noi suntem de pe pământ. El este perfect, pe când noi 

suntem imperfecți. El este infinit, dar noi suntem finiți. 



CAPITOLUL 3. MODELUL RUGĂCIUNII  35 

El este sfânt, dar noi suntem păcătoși. Nu trebuie să ui-

tăm niciodată că Dumnezeu este în totalitate diferit de 

noi. 

Această deosebire a lui Dumnezeu de oameni este 

un fapt pe care fiii lui Aaron l-au uitat, dar l-au uitat o 

singură dată. În Levitic 10:1–3 citim următoarele: 

Fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare că-

delnița, au pus foc în ea, și au pus tămâie pe foc; și 

au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe 

care El nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinain-

tea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Dom-

nului. Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus 

Domnul, când a zis: ,Voi fi sfințit de cei ce se apropie 

de Mine, și voi fi proslăvit în fața întregului popor’”. 

 Dumnezeu cere să fie tratat ca sfânt, pentru că 

este sfânt. El este gelos pentru gloria Lui. El nu imploră 

respectul nimănui ci, dimpotrivă, acest lucru este un 

fapt: „voi fi sfințit [tratat ca sfânt, cf. lit. ESV]”. Nu tre-

buie să facem niciodată greșeala fatală pe care au făcut-

o Nadab și Abihu și să ne apropiem de Dumnezeul suve-

ran cu o atitudine de larghețe și nepăsare. 

Dacă privim la prima cerere din Rugăciunea Dom-

nească, putem vedea că aceasta este prioritatea despre 

care Isus a vorbit. Această cerere inițială a constat din 

faptul că Numele lui Dumnezeu trebuie să sfințit. Aici 

avem de-a face cu termenul grec hagios, care trebuie 

tradus literal ca „sfânt”. Prioritatea de top a creștinului 
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este să se preocupe ca Numele lui Dumnezeu să fie păs-

trat ca sfânt, căci El este sfânt. Dacă aceasta ar fi fost 

singura cerere de rugăciune pe care comunitatea creș-

tină ar fi adus-o în rugăciune și dacă creștinii s-ar fi ru-

gat acest lucru cu fervență și regularitate, eu suspectez 

că trezirea pentru care ne rugăm și reformarea pe care 

ne-o dorim atât de mult ar avea loc mai devreme decât 

ne putem imagina. Totul ar fi afectat – munca noastră, 

lucrarea noastră, toate aspectele vieților noastre zilnice. 

În Vechiul Testament, scopul declarat al alegerii 

israeliților, al legilor lor alimentare și al ceremoniilor 

lor religioase, era acela de a-i pune deoparte ca o nați-

une sfântă, separată de societatea antică. Era oare 

aceasta spre onoarea lor? Nu, ci era spre gloria lui Dum-

nezeu. În același fel, onoarea lui Dumnezeu trebuie să 

devină obsesia comunității creștine de astăzi. Gloria nu 

trebuie să fie atribuită organizațiilor, denominațiilor, 

modalităților noastre individuale de închinare și nici 

chiar bisericilor noastre locale, ci doar lui Dumnezeu.  

Gândiți-vă la cuvintele care ne sunt date în Eze-

chiel 36:22: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Nu din 

pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din 

pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care l-ați pângărit 

printre neamurile la care ați mers’”. Ce întorsătură de 

situație! Națiunea aleasă pentru a avea privilegiul ine-

galabil de ilustra și mărturisi măreția lui Dumnezeu a 

preferat să profaneze public Numele Lui. Dumnezeu a 
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trebuit să-i mustre pentru trădarea lor. În esență, nu-

mele noastre, organizațiile noastre și eforturile noastre 

sunt toate lipsite de sens dacă nu Îl cinstim pe Dumne-

zeu și Numele Lui. 

În lumea de astăzi constatăm o înfricoșătoare 

lipsă de temere față de Dumnezeu. Martin Luther re-

marca odată că oamenii din jurul lui se adresau lui 

Dumnezeu ca și cum s-ar fi tras de șireturi cu El. Dacă 

acest lucru era prezent în vremea lui Luther, cu cât mai 

mult se poate observa aste în zilele noastre? Totuși, pri-

oritatea pe care Isus a stabilit-o ține de faptul că Numele 

lui Dumnezeu trebuie onorat, înălțat și sfințit.  

Numele lui Dumnezeu constituie o expresie identi-

tății Lui. Noi suntem purtători ai chipului lui Dumnezeu.  

Atunci când Dumnezeu nu este respectat, este ine-

vitabil ca purtătorii chipului Lui să nu sufere o pierdere 

a respectului. 

VIE ÎMPĂRĂȚIA TA 

O temă centrală a Scripturilor este Împărăția lui 

Dumnezeu. Aceasta a fost principala temă a învățăturii și 

predicării lui Isus. El a venit ca împlinire a mesajului lui 

Ioan Botezătorul, mesaj care era clar, precis și simplu: „Po-

căiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape” (Matei 3:2). 

Isus s-a concentrat pe tema Împărăției îndeosebi 

în Predica de pe Munte, principala Sa predică. Datorită 
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concentrării pe această temă, predica aceasta a repre-

zentat mai mult decât o simplă prezentare etică a prin-

cipiilor unei vieți bune. Isus vorbea despre trăsăturile 

de caracter ale oamenilor care trăiesc o viață răscumpă-

rată în Împărăția lui Dumnezeu. 

Conceptul împărăției este dificil de înțeles pentru 

creștinii de astăzi. Noi trăim în democrație, unde însăși 

ideea de monarhie ne este respingătoare. Aici, în Ame-

rica, noi suntem moștenitori ai revoluționarilor care au 

proclamat: „nu vom mai sluji niciunui suveran!” Popo-

rul american este construit pe împotrivirea față de su-

veranitate. Americanii au luptat bătălii și războaie pen-

tru a fi eliberați de monarhie. Cum ar trebui atunci să 

înțelegem gândirea oamenilor Noului Testament, care 

se rugau ca Fiul lui David să restaureze o monarhie și 

scaunul de domnie al lui Israel? 

Împăratul a venit. Hristos este așezat în starea 

înălțată la dreapta lui Dumnezeu și domnește ca Împă-

rat. Cu toate acestea, Isus nu este doar Împăratul spiri-

tual al Bisericii, domeniu în care principala Lui respon-

sabilitate ar fi să Își exerseze autoritatea asupra evlaviei 

noastre, de parcă ar exista o linie de separație între bi-

serică și stat. Nu, Isus este Împăratul Universului. 

Aceasta este o realitate a înălțării Lui. Totuși, această 

realitate nu este acceptată, recunoscută sau crezută 

unanim în lume. Chiar dacă acea calitate regală este o 

realitate incontestabilă, ea este invizibilă pentru lumea 
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în care trăim. În ceruri nu există însă niciun semn de 

îndoială privitor la acest lucru chiar dacă pe pământ 

există numeroase întrebări legate de el. Isus spune că 

trebuie să ne rugăm ca Împărăția lui Dumnezeu să de-

vină vizibilă pe pământ, ca lucrurile invizibile să fie 

aduse în domeniul vizibil.  

Răzvrătirea față de autoritatea lui Dumnezeu nu 

este nimic nou sau unic pentru vremurile noastre ori 

pentru societatea occidentală. În Psalmul 2:2–3, citim că 

„împărații pământului se răscoală, și domnitorii se sfă-

tuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva Un-

sului Său, zicând: ‚Să le rupem legăturile și să scăpăm 

de lanțurile lor!’”. 

Care este răspunsul lui Dumnezeu față de această 

răzvrătire? „Cel ce șade în ceruri râde, Domnul Își bate 

joc de ei” (Psalmul 2:4). Dar Dumnezeu nu râde pentru 

multă vreme, căci citim în versetele 5–6, „Apoi, în mânia 

Lui, le vorbește, și-i îngrozește cu urgia Sa, zicând: ‚To-

tuși, Eu L-am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele 

Meu cel sfânt’”. 

Domnul le vorbește celor care s-au răzvrătit față 

de El – cei implicați în această cosmică declarație de in-

dependență – și decretează: „Eu Mi-am instalat Regele, 

L-am uns pe Hristosul Meu, și ați face bine să vă supu-

neți Lui”. Citind mai departe în versetul 10, învățăm un 

alt lucru: 
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Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune! Lu-

ați învățătură, judecătorii pământului! Slujiți Dom-

nului cu frică... ca să nu Se mânie, și să nu pieriți pe 

calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! 

Ferice de toți câți se încred în El! 

 Creștinii sunt chemați să se roage pentru manifesta-

rea domniei lui Hristos și pentru creșterea și revelarea Îm-

părăției Lui. Dacă aceasta este rugăciunea noastră, atunci 

responsabilitatea noastră este să ne manifestăm dedicarea 

față de acest Împărat. Oamenii n-ar trebui să fie nevoiți să 

își imagineze cine este Acela pe care noi Îl înălțăm. 

FACĂ-SE VOIA TA 

Această propoziție nu cere ca planul hotărât al lui 

Dumnezeu să se împlinească sau ca Dumnezeu să ducă 

la îndeplinire acele lucruri pe care El le-a rânduit mai 

dinainte, din veșnicie. Nu, ci noi ne rugăm pentru ascul-

tarea noastră față de voia poruncită a lui Dumnezeu – 

ceea ce El ne-a făcut clar prin intermediul poruncilor 

Sale. Această a treia cerere este o rugăciune care vizează 

ascultarea din partea poporului lui Dumnezeu, așa încât 

cei care fac parte din acest popor declară că vor asculta 

de poruncile lui Dumnezeu. 

PRECUM ÎN CER, AȘA ȘI PE PĂMÂNT 

Îngerii ce se găsesc înaintea lui Dumnezeu fac 

ceea ce El spune și dorește. Spre deosebire de aceștia, 

poporul Lui de pe pământ nu împlinește astfel voia Lui. 
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Dumnezeu este un făcător de legăminte, dar noi sun-

tem cei ce am încălcat legămintele, situându-ne frecvent 

pe o poziție împotrivitoare față de voia Tatălui. 

Există un sens potrivit căruia primele trei cereri 

exprimă toate același lucru. Onorarea Numelui lui Dum-

nezeu, vizibilitatea Împărăției Sale și ascultarea față de 

voia Lui sunt, în esență, parte a aceluiași concept, expri-

mate doar în mod repetat în trei modalități diferite. Ele 

sunt legate în mod inseparabil. Dumnezeu este onorat 

prin ascultarea noastră, Împărăția Lui este adusă în do-

meniul vizibil prin ascultarea noastră, și este destul de 

evident că voia Lui este împlinită atunci când noi ascul-

tăm de ea. Acestea sunt prioritățile pe care Isus le-a pre-

zentat la începutul rugăciunii.  

N-ar trebui să venim grăbiți și cu aroganță în pre-

zența lui Dumnezeu, asaltându-L cu cererile noastre 

mărunte și uitând în același timp cui ne adresăm. Tre-

buie să ne asigurăm că L-am înălțat în mod adecvat pe 

Dumnezeul creației. Doar după ce Dumnezeu a fost ono-

rat, adorat și înălțat așa cum este cuvenit, doar atunci 

cererile poporului lui Dumnezeu față de El își pot ocupa 

locul. 

DĂ-NE PÂINEA NOASTRĂ ZILNICĂ 

Dumnezeu se îngrijește de nevoile poporului Său. 

Este bine de observat că cererea de aici vizează pâinea 

zilnică, nu mușchiulețul file de fiecare zi sau costițele 
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afumate premium. Dumnezeu se îngrijește de necesită-

țile noastre, dar nu totdeauna de luxul nostru. 

Priviți la experiența evreilor de după eliberarea lor 

din Egipt. Dumnezeu le-a acoperit în mod miraculos nevo-

ile cu hrană sub formă de mană. Dar ce s-a petrecut apoi?  

În primul rând, ei nu I-au mai mulțumit pentru 

această grijă. În al doilea rând, nu I-au mai cerut 

aceasta. În al treilea rând, au început să își exprime ne-

mulțumirea în legătură cu aceasta. În final, evreii au în-

ceput să tânjească după lucrurile „bune” pe care le avu-

seseră în Egipt. Ei visau la castraveții, pepenii, usturoiul 

și celelalte lucruri pe care le avuseseră în Egipt – în tot 

acest timp uitând de opresiunea, greutățile și torturile 

pe care le înduraseră din mâna faraonului. Ei murmu-

rau pentru că trebuiau să mănânce mană la micul dejun, 

mană la prânz și mană la cină. Israeliții trebuiau să mă-

nânce mană souflé, plăcintă de mană, mană fiartă, 

mană coaptă și așa mai departe. În curând, ei au strigat 

după carne. Povestea care a urmat ne este relatată în 

Numeri 11:18–20: 

Să spui poporului: ,Sfințiți-vă pentru mâine, și aveți 

să mâncați carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnu-

lui, și ați zis: ,Cine ne va da carne să mâncăm? Căci 

noi o duceam bine în Egipt!’ Domnul vă va da carne, 

și veți mânca. Aveți să mâncați carne, nu o zi, nici 

două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici două zeci 

de zile, ci o lună întreagă, până vă va ieși pe nări, și 
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vă veți scârbi de ea, pentru că n-ați ascultat de Dom-

nul care este în mijlocul vostru”. 

Dumnezeu le-a spus: „Dacă vreți carne, vă voi da 

carne și veți mânca până vă va fi scârbă de ea”. 

Unul dintre lucrurile care trădează starea noastră 

decăzută este conceptul de om de succes, care își ia la-

uda din abundența bunurilor sale și uită de sursa tutu-

ror acestora. Trebuie să ne amintim că, în ultimă in-

stanță, Dumnezeu ne dă tot ceea ce avem. 

IARTĂ-NE GREȘELILE NOASTRE PRECUM                                   
ȘI NOI IERTĂM  GREȘIȚILOR NOȘTRI 

Iată o rugăciune foarte periculoasă pe care o pu-

tem spune. Cu toate acestea, ea conține un principiu pe 

care Noul Testament îl tratează cu mare seriozitate. 

Avertismentul suprem din partea lui Isus este că Dum-

nezeu ne va judeca după felul în care noi i-am judecat 

pe alți oameni. Întrucât omul este mântuit prin har, ce 

dovadă mai bună ar putea exista în legătură cu mântui-

rea unui om decât aceea că el oferă altora har în măsura 

în care a primit el însuși? Dacă un astfel de har nu este 

prezent și vizibil, fiind practicat în viețile noastre, pu-

tem pe bună dreptate să punem sub semnul întrebării 

autenticitatea pretenției noastre de oameni convertiți. 

De aceea, trebuie să Îl tratăm cu seriozitate pe 

Dumnezeu în acest aspect. În Matei 18:23–35, Isus re-

latează povestea a doi oameni care datorau bani. Unul 
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datora aproximativ 10 milioane $, pe când celălalt da-

tora 18 $. Datoria celui care avea de rambursat suma cea 

mare a fost iertată de către cel ce i-o împrumutase. Cu 

toate acestea, datornicul iertat, la rândul lui, n-a fost 

dispus să-l ierte pe omul care îi datora suma nesemnifi-

cativă de doar 18$. 

Interesant este faptul că amândoi au cerut același 

lucru – mai mult timp, nu ștergerea totală a datoriei. 

Este ridicol faptul că bărbatul cu datoria exorbitantă a 

cerut mai mult timp, întrucât judecând chiar după stan-

dardele salariale din zilele noastre, suma datorată era 

astronomică. Salariul zilnic din acea vreme era de apro-

ximativ 18 cenți. Omul care datora suma mai mică ar fi 

putut să o plătească în decurs de trei luni. Cererea lui de 

a beneficia de mai mult timp nu era lipsită de credibili-

tate, însă creditorul lui, în loc să-și arate iertarea așa 

cum el primise iertare, a început să-l pedepsească. Ideea 

pildei ar trebui să fie clară. Greșelile noastre reciproce 

și greșelile pe care alții le fac față de noi sunt asemenea 

unei datorii de 18 $, în timp ce greșelile nenumărate pe 

care noi înșine le-am comis împotriva Domnului Dum-

nezeu sunt asemenea datoriei de 10 milioane $. 

În cunoscuta lui predică, intitulată „Dreptatea lui 

Dumnezeu demonstrată prin condamnarea păcătoșilor”, 

Jonathan Edwards spunea că orice păcat este mai mult 

sau mai puțin ticălos, în funcție de onoarea și măreția 

celui față de care am păcătuit. Întrucât Dumnezeu este 
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caracterizat de o onoare infinită, de o măreție infinită și 

de o sfințenie infinită, cel mai mărunt păcat săvârșit îm-

potriva Lui merită consecințe infinite. De aceea, păcate 

care pot să pară neînsemnate nu sunt nimic altceva de-

cât o „trădare cosmică” atunci când sunt văzute în lu-

mina marelui Împărat împotriva căruia am păcătuit. 

Noi suntem niște datornici care nu își pot plăti datoria, 

și totuși am fost eliberați de sub pedeapsa închisorii da-

tornicilor. De aceea, dacă le acordăm iertare și har celor 

care ne cer iertare pentru greșelile lor, în timp ce pre-

tindem că am fost iertați și mântuiți noi înșine prin har, 

atunci Îl insultăm pe Dumnezeu. 

Există un alt aspect de luat în considerare aici. Nu 

există merit nici măcar în acțiunile noastre de iertare a 

altora. Nu putem să venim să ne lăudăm înaintea lui 

Dumnezeu și să pretindem iertarea pentru că am arătat 

iertare față de altcineva. Iertarea pe care noi o acordăm 

nu Îl obligă în niciun fel pe Dumnezeu față de noi. Luca 

17:10 ne arată în mod clar că nu există merite nici măcar 

în cele mai bune dintre faptele noastre: „După ce veți 

face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: ‚Suntem niște robi 

netrebnici; am făcut ce eram datori să facem’”. 

Noi nu merităm nimic pentru ascultarea noastră, 

întrucât ascultarea – chiar dacă ar fi manifestată într-

un mod perfect – reprezintă cerința minimală pentru un 

cetățean al Împărăției lui Dumnezeu. După ce ne-am 

împlinit acea responsabilitate, singurul lucru pe care îl 
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putem pretinde ar fi lipsa pedepsei, dar în niciun caz 

vreo răsplată, pentru că nu am făcut decât ceea ce ori-

cum trebuia să facem. Ascultarea nu se califică niciodată 

să fie considerată slujire dincolo de responsabilitatea 

noastră. Totuși, noi nici măcar nu am ascultat întru to-

tul. Noi am păcătuit groaznic. De aceea, ne aflăm doar 

în poziția de a ne proșterne înaintea lui Dumnezeu și de 

a implora iertarea din partea Lui. Dar dacă facem asta, 

trebuie să fim pregătiți să acordăm noi înșine iertare al-

tora. Altfel, poziția noastră în Hristos poate fi pusă sub 

semnul întrebării. Esența a ceea ce Isus spune în acest 

pasaj este aceasta: „Oamenii iertați îi iartă pe ceilalți oa-

meni”. Noi nu ar trebui să îndrăznim să pretindem că 

suntem părtași vieții și naturii Sale și în același timp să 

ratăm să manifestăm în practică acea viață și natură 

dumnezeiască. 

Dacă ar fi să ducem acest gând mai departe, în 

condițiile în care Dumnezeu a iertat pe cineva, putem 

noi să nu-l iertăm la rândul nostru? Ar fi incredibil să 

ne imaginăm că noi, care suntem atât de vinovați, am 

putea să refuzăm să iertăm pe cineva care a fost iertat 

de Dumnezeu, și care este complet lipsit de vinovăție 

înaintea Lui. Noi suntem chemați să fim oglinzi ale ha-

rului față de ceilalți, reflectând ceea ce noi înșine am 

primit. Acest lucru pune în practică regula de aur. 

Iertarea nu este o chestiune care să țină de spațiul 

vieții private, ci este una care ține de viața colectivă. 
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Trupul lui Hristos constituie un grup de oameni care 

trăiesc zilnic în contextul iertării. Ceea ce ne deosebește 

de alți oameni este faptul că suntem niște păcătoși ier-

tați. Isus vorbește nu doar despre elementele orizontale 

din această cerere, ci și de cele verticale. Noi trebuie să 

ne rugăm în fiecare zi pentru iertarea păcatelor noastre. 

Cineva ar putea să întrebe în acest moment ceva 

de genul: „Dacă Dumnezeu ne-a iertat deja, de ce ar mai 

trebui să cerem iertarea?” Nu este ceva greșit să cerem 

un lucru pe care El ni l-a dat deja? Răspunsul final la 

întrebări ca aceasta este întotdeauna același. Noi facem 

asta pentru că Dumnezeu ne poruncește așa. 1 Ioan 1:9 

ne îndreaptă către un semn distinctiv al creștinului, 

spunând că el cere în mod continuu iertarea. Timpul 

verbului din limba greacă indică un proces continuu. 

Dorința după iertare este ceea ce îl pune deoparte pe 

creștin ca un om deosebit de ceilalți. Cel necredincios își 

justifică păcătoșenia, dar creștinul este sensibil față de 

lipsa lui de vrednicie. Mărturisirea, în acest context, 

constituie o parte importantă a timpului său de rugă-

ciune. 

Personal, mi se pare un pic înfricoșător să Îi cer 

lui Dumnezeu să ne ierte în măsura în care noi îi iertăm 

pe ceilalți. Este aproape ca și cum I-am cere lui Dumne-

zeu să facă dreptate. Eu obișnuiam să îi avertizez pe stu-

denții mei: „Nu-I cereți lui Dumnezeu să facă dreptate. 

S-ar putea să fiți obiectul dreptății Lui”. Dacă în fapt, 
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Dumnezeu m-ar ierta exact în măsura în care există dis-

ponibilitate în mine de a-i ierta pe alții, aș avea mari 

probleme. 

Mandatul de a-i ierta pe alții așa cum noi am fost 

iertați se aplică și în ce privește iertarea de sine. Noi 

avem promisiunea lui Dumnezeu că, atunci când ne 

mărturisim păcatele înaintea Lui, El ne va ierta. Din ne-

fericire, noi nu credem întotdeauna această promisiune. 

Mărturisirea cere umilință pe două planuri. Primul este 

acela al recunoașterii reale a vinovăției, iar cel de-al do-

ilea plan este acela al acceptării smerite a iertării. 

A venit cândva la mine o femeie tulburată de ches-

tiunea vinovăției și mi-a spus: „I-am cerut lui Dumne-

zeu să mă ierte de acest păcat în mod repetat, dar mă 

simt în continuare vinovată. Ce ar trebui să fac?” Situa-

ția respectivă nu implica repetarea aceluiași păcat, ci 

mărturisirea repetată a unui păcat comis o singură dată. 

Eu i-am răspuns astfel: „Trebuie să te rogi din nou 

și să Îi ceri lui Dumnezeu să te ierte”. Se putea vedea pe 

fața ei o privire de nerăbdare și frustrare. „Am făcut 

deja asta! I-am cerut lui Dumnezeu iertarea. La ce bun 

să îi cer din nou?” 

În răspunsul meu, am aplicat forța proverbială a 

greutății care rupe spatele măgarului: „Nu îți sugerez să-

I ceri lui Dumnezeu să te ierte pentru acel păcat. Ceea ce 

îți cer este să mergi să cauți iertare pentru aroganța ta”. 
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Femeia a amuțit. „Aroganță? Ce aroganță?” Ea 

presupunea că cererile ei repetate de iertare ar fi repre-

zentat dovada umilinței ei. Era atât de zdrobită de păca-

tul ei, încât credea că trebuia să se pocăiască de el în 

mod repetat, pe vecie. Ea credea că păcatul ei era prea 

mare pentru a fi iertat printr-o singură doză de pocă-

ință. Alții puteau să se agațe de har, însă ea voia să su-

fere pentru păcatul ei, indiferent cât har i-ar fi arătat 

Dumnezeu. Mândria construise o barieră în inima aces-

tei femei, așa încât ea să nu accepte iertarea. Când Dum-

nezeu ne promite că ne va ierta, Îi insultăm integritatea 

dacă refuzăm să acceptăm iertarea. Așadar, după ce 

Dumnezeu ne-a iertat, este datoria și privilegiul nostru 

să ne iertăm pe noi înșine. 

NU NE DUCE ÎN ISPITĂ,                                             
CI NE IZBĂVEȘTE DE CEL RĂU 

La prima vedere, această parte a Rugăciunii Dom-

nești pare să fie compusă din două cereri separate, dar 

în realitate nu așa stau lucrurile. Această frază este com-

pusă în forma literară a paralelismului folosit în Vechiul 

Testament – două modalități diferite de a spune același 

lucru. Isus nu sugerează că Dumnezeu ne va ispiti să fa-

cem răul. Iacov 1:13 spune în mod specific că Dumnezeu 

nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu poate testa, dar El nu 

ispitește niciodată la rău. Un test este destinat creșterii 

spirituale, pe când ispitirea are ca țintă săvârșirea rău-

lui. 
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Nu toate ispitele vin de la Satana, căci Iacov ne 

spune în același pasaj că noi suntem ispitiți de propriile 

pofte. Răul inerent din inima omului este capabil să-l 

ispitească pe acesta fără ajutorul din partea Satanei. 

Cererea de a evita ispita și cea de eliberare de cel 

rău sunt unul și același lucru. Răul despre care Isus vor-

bește nu se referă la rău în sensul general al cuvântului. 

În limba greacă, termenul tradus prin „rău” este prezent 

la genul neutru. În această parte a Rugăciunii Domnești, 

cuvântul este însă la genul masculin. Isus spunea că ar 

trebui să-I cerem Tatălui să ne elibereze de Cel rău, de 

acele ispite pe care Luther le denumea „atacurile neîn-

fricate al Satanei”, vrăjmașul care vrea să distrugă lu-

crarea lui Hristos în această lume. 

Isus ne spune să-I cerem Tatălui să construiască 

un zid de protecție în jurul nostru. Cererea nu are ca 

scop evitarea încercărilor în această lume, ci protejarea 

noastră de expunerea la atacurile Satanei. În rugăciunea 

Sa de Mare Preot, Isus I-a cerut Tatălui să nu-i ia pe uce-

nicii Lui din lume, ci mai degrabă să îi „păzească de cel 

rău [poneros]” (Ioan 17:15). 

Prin această cerere, noi invocăm prezența răs-

cumpărătoare a lui Dumnezeu. Fără acea prezență, de-

venim o pradă ușoară pentru vrăjmaș. Gândiți-vă la Pe-

tru, când a venit lăudându-se înaintea lui Isus cu privire 

la tăria dedicării lui, cu privire la profunzimea dragostei 

și a devoțiunii Sale, și cu privire la intensitatea loialității 
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lui. Privind la el și prevestind lepădarea lui, Isus i-a 

spus: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca 

grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă 

credința ta” (Luca 22:31–32). Cu alte cuvinte, Isus i-a 

spus că, prin puterile proprii, Petru avea să fie la mâna 

Satanei. Dacă n-ar fi existat mijlocirea lui Hristos pen-

tru Petru, acesta ar fi fost pierdut, căci credința lui s-ar 

fi risipit. 

Nu doar că Îl avem pe Isus care mijlocește pentru 

noi pentru a ne proteja de vrăjmaș, ci noi înșine suntem 

chemați să-I cerem lui Dumnezeu să ne păzească de 

mâna vrăjmașului. 

De-a lungul a șase cereri, Isus a schițat modelul și 

prioritățile vieților noastre de rugăciune. Încheierea 

tradițională a Rugăciunii Domnești – „căci a Ta este Îm-

părăția, și puterea, și slava în veci. Amin” – nu se gă-

sește în cele mai bune manuscrise. După toate probabi-

litățile, ea nu s-a aflat în textul original, ci constituia în-

cheierea obișnuită a rugăciunilor în biserica primară. 

Cu toate acestea, eu consider că este un final potrivit și 

adevărat. El ne atrage atenția către elementele de înce-

put ale rugăciunii, înălțând o doxologie înaintea Celui 

care aude cererile noastre.  
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Capitolul 4 

PRACTICA                                
RUGĂCIUNII  

 

Rugăciunea Domnească a fost dată bisericii ca răs-

puns la cererea ucenicilor ca Isus să îi învețe să se roage. 

În acest exemplu deosebit putem vedea prioritățile ru-

găciunii. De asemenea, putem observa un model de ru-

găciune, cu o fluiditate care începe cu adorarea și trece 

apoi mărturisiri, mulțumiri, cereri și mijlociri. 

Prescurtarea A-M-M-C ne poate fi utilă ca schiță 

pentru timpul de rugăciune. Fiecare literă din această 

prescurtare reprezintă un element vital al rugăciunii 

eficiente: 

A — ADORARE 

M — MĂRTURISIRE 

M — MULȚUMIRE 

C — CERERE. 

Simbolul complet sugerează dimensiunea dina-

mică a rugăciunii. Rugăciunea este ca o acțiune. Chiar 

dacă ea poate fi exprimată într-un spirit de tăcere serenă, 

presupune totuși acțiune. Atunci când ne rugăm, noi nu 
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suntem niște observatori pasivi sau niște spectatori ne-

utri, detașați. În exercițiul rugăciunii se cheltuie energie. 

Biblia ne spune că „mare putere are rugăciunea fi-

erbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16, subl.). Fervența 

este ceea ce a caracterizat agonia lui Isus în Grădina 

Ghetsimani, când El a vărsat stropi de sânge de pe 

frunte. Fervența descrie lupta de peste noapte a lui Ia-

cov cu îngerul de la Peniel. Rugăciunea este un exercițiu 

al pasiunii, nu al indiferenței. 

Isus a relatat pilda văduvei insistente care și-a dus 

cazul înaintea unui judecător nedrept. Judecătorul, fiind 

un om fără scrupule, care nu ținea cont nici de Dumne-

zeu și nici de oameni, a auzit pledoaria văduvei, dar n-a 

fost mișcat de vreo pornire momentană de compasiune, 

ci mai degrabă a fost deranjat de insistențele ei. Pe 

scurt, femeia a devenit o pacoste pentru el, constrân-

gându-l pe judecător să acționeze, și asta prin insistența 

ei neobosită. 

Esența pildei nu este că Dumnezeu ar fi indiferent 

față de nevoile noastre și ar trebui să fie deranjat de in-

sistențele noastre pentru a ne asculta. Chestiunea de 

aici nu are de-a face cu vreo paralelă între judecătorul 

nedrept și Dumnezeu, Judecătorul perfect. Nu, ci aici 

avem de-a face cu un contrast. Isus folosește în mod 

frecvent expresia „cu cât mai mult” și o face în multe 

dintre pildele Sale. Aici, El spune: „Dumnezeu nu va face 
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dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El?” 

(Luca 18:7).  

Elementul de comparație sau contract este acesta: 

dacă un judecător omenesc, nedrept, va lua în final aminte 

la cererea acestei femei fervente, cu cât mai mult va auzi 

cererile noastre Judecătorul nostru ceresc, care este drept? 

Femeia aceea persistentă este asemănată sfinților 

care strigă zi și noapte. Asemenea împăratului David, a 

cărui pernă era saturată de lacrimile sale, sfinții vin îna-

intea lui Dumnezeu cu emoție autentică, chiar cu lacrimi. 

Fervența este un element potrivit al rugăciunii ac-

tive, frenezia însă nu. Există o linie foarte fină de de-

marcație între cele două. Amândouă conțin pasiune și 

amândouă sunt încărcate de emoție. Fervența ajunge să 

se transforme în frenezie în două aspecte: cel mental și 

cel emoțional. Fervența devine frenezie atunci când 

mintea se oprește din gândire și când emoțiile scapă de 

sub control. Rugăciunile frenetice ajung să cadă în inco-

erență, fiind caracterizate de vorbărie fără sens, iar 

Dumnezeu nu este onorat prin acestea.  

Frenezia, versiunea contrafăcută a fervenței, re-

prezintă o încercare de a simula fervoare evlavioasă. Cei 

care manipulează în mod deliberat emoțiile oamenilor 

primesc un avertisment în acest pasaj. Există ceva sfânt, 

ceva suveran în legătură cu fervoarea spirituală auten-

tică, lucru ce nu poate fi produs artificial. Este ușor să 
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confundăm frenezia cu fervoarea, dar confuzia este 

mortală. 

ADORAREA 

Ca în modelul Rugăciunii Domnești, cea mai po-

trivită modalitate de a începe rugăciunea este cu adora-

ție. Trist este că cel mai adesea suntem atrași să ne ru-

găm mai întâi pentru dorințele și nevoile noastre. Noi 

mergem înaintea lui Dumnezeu când dorim ceva de la 

El. Suntem într-o așa de mare grabă de a ne menționa 

cererile și de a ne formula nevoile – pe care Dumnezeu 

deja le cunoaște – încât omitem cu totul adorarea sau 

trecem peste ea rapid, într-o modalitate grăbită. 

Atunci când omitem adorarea, scoatem din rugă-

ciune inima ei. Una este să fim fervenți în mijlocirea 

noastră, mai ales când ne rugăm într-o perioadă de gre-

utăți, și cu tot totul altceva este să fim fervenți în ado-

rare. Rugăciunile marilor sfinți și ale luptătorilor în ru-

găciune din istoria bisericii sunt toate caracterizate de 

adorarea ferventă a lui Dumnezeu. 

Să ne ferească Dumnezeu ca să răstălmăcim vreo-

dată învățătura lui Hristos, dar eu trebuie să mărturi-

sesc că sunt cel puțin pe jumătate surprins de răspunsul 

oferit de Isus la cererea ucenicilor legată de rugăciune. 

Când ei au spus, „învață-ne să ne rugăm”, eu m-aș fi 

așteptat la un răspuns diferit decât acela pe care l-a dat 

prin intermediul Rugăciunii Domnești. Eu aș fi anticipat 
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mai degrabă un răspuns de genul următor: „Vreți să în-

vățați să vă rugați? Citiți Psalmii”. 

Sunt surprins că Isus nu i-a trimis pe ucenici la 

Psalmi. Acolo descoperim nu doar inima lui David, ci și 

tezaurul inspirat divin al adorării, plin de modele pen-

tru noi. 

Spiritul nostru ezitant și slăbiciunea noastră în ex-

primarea adorării pot avea două cauze. În primul rând, 

nouă ne lipsește vocabularul potrivit. Noi avem tendința 

de a nu ne găsi cuvintele atunci când ajungem la ado-

rare. Edgar Alan Poe a fost acela care a spus că proza 

este un vehicul mult mai potrivit pentru comunicarea 

învățăturii decât poezia. Scopul genului liric este acela 

de a înălța sufletul. Nu este de mirare că Psalmii au fost 

scriși în formă poetică. În cadrul acestora, cele mai mari 

înălțimi ale expresiei verbale sunt atinse în slujirea lau-

dei sufletului față de Dumnezeu. 

Mulți oameni implicați în mișcarea carismatică au 

declarat că unul dintre motivele principale pentru care 

ei caută darul limbilor este o dorință aprigă și de a de-

păși sau ocoli deficiența unui vocabular sărac prin inter-

mediul unei limbi speciale a rugăciunii. Oamenii simt 

adesea că limba lor este inadecvată pentru a exprima 

adorarea. Acest simțământ al insuficienței în a folosi cu-

vintele din limbajul comun produce frustrare. O per-

spectivă asemănătoare este exprimată de Charles Wes-

ley în imnul său, intitulat „O mie de limbi dacă ar cânta”. 
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Imnul acesta deplânge faptul că o singură limbă este 

o piedică lamentabilă în calea laudei, lucru care nu 

poate fi compensat decât prin adăugarea a 999 de alte 

limbi. 

Cartea Psalmilor a fost scrisă folosind un vocabu-

lar simplu, dar puternic, prin intermediul căruia inimile 

mai multor autori și-au exprimat reverența față de 

Dumnezeu, dar fără a ocoli mintea. Psalmiștii au rostit 

laude, deschizându-și buzele în mod rațional. Evident, 

lauda pe care ei au adus-o a fost dată sub inspirația Du-

hului Sfânt, dar ea a venit prin oameni ale căror minți 

au fost îmbibate în lucrurile lui Dumnezeu. 

O altă barieră importantă în formularea laudei 

este ignoranța. Noi nu suferim atât de mult de pe urma 

unui vocabular limitat pe cât suferim de pe urma unei 

înțelegeri limitate a Aceluia pe care Îl adorăm. Închina-

rea noastră suferă în același timp din lipsa cunoștinței 

lui Dumnezeu. 

Gândiți-vă la un tânăr îndrăgostit care scrie bile-

țele de dragoste prietenei sale, pe holul școlii. Tânărul 

poate fi timorat și reticent în vorbele lui, dar dacă îi dăm 

un creion și timp pentru a reflecta la obiectul dragostei 

lui, dintr-o dată ajunge un nou Shakespeare. De data 

aceasta, biletele lui de dragoste pot fi lipsite de rimă sau 

mai puțin sofisticate din punct vedere literar, dar cuvin-

tele nu vor lipsi. Băiatul este îndrăgostit, iar inima lui 

este cea care influențează creionul. 
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Cum ar putea cineva să scrie scrisori de dragoste 

unui Dumnezeu necunoscut? Cum ar fi posibil ca buzele 

cuiva să rostească cuvinte de laudă unei ființe supreme 

care nu are nume și care, din perspectiva lui, trăiește 

într-o nebuloasă? Dar Dumnezeu este o Persoană cu o 

istorie personală nesfârșită. El S-a descoperit oamenilor 

nu doar prin spectacolul glorios al naturii, ci și pe pagi-

nile Sfintei Scripturi. Dacă ne umplem mințile din Cu-

vântul Lui, expresiile noastre stângace se vor schimba 

așa încât se vor potrivi modelelor de succes ale laudei 

plină de miez biblic. Atunci când ne cufundăm în cartea 

Psalmilor, nu doar că vom căpăta înțelepciune cu privire 

la modalitatea laudei, ci ne vom și lărgi înțelegerea asu-

pra Aceluia pe care Îl lăudăm. 

De ce ar trebui să Îl adorăm pe Dumnezeu? Res-

ponsabilitatea noastră, a ființelor omenești, este să fa-

cem asta. Noi am fost chemați să umplem pământul cu 

chipul Său, pentru a reflecta gloria Lui. Suntem chemați 

să Îl adorăm, să Îl reflectăm, dar nu ca și cum L-am pu-

tea manipula pentru a răspunde cererilor noastre. Ob-

servăm că îngerii din ceruri sunt descriși înconjurând 

scaunul de domnie al lui Dumnezeu cu laudă și adorare.  

De ce este adorarea atât de importantă pentru noi, 

în termeni practici? Pentru că întreaga viață a creștinu-

lui – care trebuie să fie o viață de ascultare și slujire – 

este motivată și îmbogățită când sfințenia și demnitatea 

lui Dumnezeu își fac loc în mințile noastre. Înainte să fiu 
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motivat să fac ceva dificil pentru cineva, trebuie să am 

un anume respect față de acea persoană. Când cineva 

îmi cere să merg în lume și să îndur persecuția din par-

tea oamenilor mânioși și împotrivitori, trebuie să res-

pect profund acea persoană ca să fac acest lucru. Doar 

atunci slujirea mea devine mai ușoară. 

Când ne începem rugăciunile cu adorare, stabilim 

tonul rugăciunii, tonul venirii înaintea lui Dumnezeu în 

mărturisire, mulțumire și cerere. Evrei 4:16 spune că 

suntem chemați să intrăm în Sfânta Sfintelor cu tot cu-

rajul, căci perdeaua a fost îndepărtată prin Cruce. Sabia 

îngerului, care era fluturată la poarta Paradisului, a fost 

îndepărtată. Hristos ne-a dat acces la Tatăl. Totuși, dacă 

privim la istoria bisericii, oamenii au păstrat o distanță 

notabilă de Dumnezeu, gândindu-se că El a rămas sepa-

rat și îndepărtat de ei. Rugăciunea devine atât de for-

mală, încât bisericile și oamenii au reacționat cu o in-

tensitate egală, doar că în direcția opusă. 

Astăzi, avem de-a face cu fenomenul „rugăciunii 

conversaționale”. Conversațiile noastre cu Dumnezeu 

sună ceva în genul următor: „Bună, Doamne. Cum mai 

merge treaba? Mie nu îmi merge prea bine astăzi dar, 

știi, Tu și eu, Dumnezeule, vom reuși cumva să ieșim 

din aceste probleme, nu-i așa?” Acesta este o modalitate 

nepotrivită de a te apropia de Dumnezeu. Ea constituie 

o reacție exagerată față de formalism, ajungând să se 

transforme într-o lipsă de respect față de Dumnezeu. 
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Gândită pentru a elimina abordarea artificială, ea a 

creat cel mai rău fel de abordare artificială. Este dificil 

să ne imaginăm cum vreo ființă creată ar putea avea în-

drăzneala de a-I vorbi lui Dumnezeu în felul acesta, în 

imediata Lui prezență. 

Dumnezeu ne-a invitat să venim liber în prezența 

Sa, dar trebuie să conștientizăm că venim înaintea lui 

Dumnezeu. Când este confruntat cu Domnul Dumnezeu 

care este atotputernic, cine ar putea să vorbească cu El 

ca și cu un prieten de la un meci de baschet? Putem veni 

curajos înaintea Lui, dar niciodată cu aroganță, nicio-

dată cu obrăznicie, niciodată cu indiferență, ca și cum 

am avea de-a face cu un amic. 

Când începem rugăciunea noastră cu adorare și 

laudă, noi Îl recunoaștem pe Acela cu care vorbim. Nu 

este nevoie ca gramatica să fie perfectă și nici ca vorbele 

noastre să fie numai metafore, ci ele trebuie să reflecte 

respectul și onoarea de care Dumnezeu este vrednic. 

Există un sens în care adorarea reintroduce atitudinea 

adecvată în care ne mărturisim apoi păcatele, și aducem 

mulțumirile și cererile noastre de rugăciune. 

Anumite cărți publicate recent vor să ne deter-

mine să credem că tot ceea ce trebuie să facem este să 

urmăm anumiți pași, iar Dumnezeu ne va da orice vom 

cere. În fapt, autorii spun ceva de genul: „Urmează 

această procedură sau folosește aceste cuvinte specifice, 

și vei fi sigur că Dumnezeu va răspunde pozitiv cererilor 
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tale”. Aceea nu este rugăciune, ci magie. Aceea nu este 

credință, ci superstiție. Acestea sunt tactici înșelătoare 

care au intenția de a-L manipula pe Dumnezeul suve-

ran. Acela care se roagă în felul acesta uită cu cine are 

de-a face. Dumnezeul suveran nu poate fi manipulat, 

căci El cunoaște inimile tuturor celor care se roagă îna-

intea Lui. Rugăciunea autentică pleacă de la premisa 

unei atitudini de supunere smerită și adorare față de 

Dumnezeul atotputernic. 

MĂRTURISIREA PĂCATELOR 

După exprimarea aderării, trebuie să venim la 

Dumnezeu cu inimi ale mărturisirii. N-am avea niciun 

drept să venim înaintea lui Dumnezeu, dacă nu am fi 

beneficiarii lucrării complete a lui Hristos. Nu putem 

avea, în și prin noi înșine, nicio pretenție înaintea lui 

Dumnezeu. Noi n-avem niciun drept intrinsec de a veni 

în prezența Lui. Scripturile ne spun că Dumnezeu este 

mult prea sfânt chiar și pentru a privi păcatul. El Își gă-

sește încântarea în rugăciunile celor neprihăniți, dar 

aceștia nu sunt foarte neprihăniți în viețile lor zilnice. 

Totuși, Dumnezeul pe care noi Îl slujim ne invită în pre-

zența Lui în ciuda păcatelor noastre. 

În studiul pe care l-am făcut asupra Rugăciunii 

Domnești, am văzut câteva elemente importante ale măr-

turisirii. Așa cum ne indică modelul de rugăciune, mărtu-

risirea trebuie să fie o parte normală a conversației 
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noastre cu Dumnezeu. Mărturisirea nu este o chestiune 

momentană, folosită doar în anumite momente și peri-

oade din an. Mărturisirea trebuie să fie o activitate zil-

nică a creștinului, al cărui pelerinaj este caracterizat de 

spiritul pocăinței. Motivul principal pentru care mărtu-

risirea trebuie să fie făcută zilnic ține de faptul că păca-

tele noastre împotriva poruncilor lui Dumnezeu sunt 

comise zilnic. Noi facem lucruri pe care n-ar trebui să le 

facem și lăsăm nefăcute acele lucruri pe care Dumnezeu 

ne poruncește să le facem. Noi ne strângem zilnic o da-

torie prin păcatele noastre făcute înaintea lui Dumne-

zeu. De aceea, rugăciunile noastre zilnice trebuie să in-

cludă acte autentice de mărturisire. 

Nu este întâmplător că Biserica Romano-Catolică 

a ridicat ritualul penitenței la nivelul de sacrament. În-

trucât sacramentul penitenței a reprezentat punctul 

central al tornadei din perioada Reformei protestante, 

printre protestanți s-a manifestat o atitudine de negati-

vism față de penitență. Atitudinea lor în acest sens a de-

venit recunoscută ca un caz tipic de reacție exagerată. 

Reformatorii nu au căutat să elimine pocăința și mărtu-

risirea păcatelor, ci reformarea practicii bisericii în 

aceste lucruri.  

Sacramentul romano-catolic al penitenței conține 

mai multe elemente: mărturisirea verbală, iertarea pre-

oțească și „faptele îndestulării” [suportarea unei pe-

depse sau înfăptuirea unei acțiuni compensatorii – 
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n.tr.]. Aceste fapte pot fi lucruri banale, precum invoca-

ții de genul „ave Maria” sau „părinții noștri”, sau pot fi 

acte riguroase de penitenței. Aceste fapte au ca scop să 

câștige merite pentru creștinul penitent, pregătindu-se 

în felul acesta pentru ca Dumnezeu să îi restaureze ha-

rul justificării. 

Tocmai acest al treilea aspect al sacramentului pe-

nitenței a creat controversa atât de înverșunată din se-

colul al XVI-lea. Potrivit reformatorilor, aceste fapte ale 

„îndestulării” aruncă o umbră asupra suficienței și efi-

cacității lucrării complete a lui Hristos, de satisfacere a 

dreptății lui Dumnezeu în locul nostru, pe crucea Gol-

gotei. Meritele câștigate, despre care romano-catolicii 

vorbeau, au dus în obscuritate doctrina biblică a justifi-

cării doar prin credință. 

În cadrul controversei legate de penitență, refor-

matorii protestanții n-au respins importanța mărturisi-

rii, acceptând că mărturisirea păcatelor înaintea unei 

alte ființe omenești este un lucru biblic. Totuși, ei au 

respins cerința ca mărturisirea să fie făcută în mod obli-

gatoriu în fața unui preot. 

Principiul iertării acordată de către preot n-a fost 

o chestiune atât de importantă. Biserica Romano-Cato-

lică a spus întotdeauna că expresia rostită de preoți Te 

absolvo („Te iert”) își găsește legitimitatea în promisi-

unea pe care Isus a făcut-o Bisericii că „orice vei lega 

pe pământ, va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe 
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pământ, va fi dezlegat în ceruri” (Matei 16:19), dându-

le predicatorilor Bisericii dreptul de a proclama iertarea 

lui Hristos către cei penitenți. Biserica Romano-Catolică 

înțelege că puterea de a ierta păcatele nu rezidă în ul-

timă instanță în preot. Preotul nu este decât o portavoce 

a lui Hristos. În practică, iertarea dată de preoți diferă 

foarte puțin de „siguranța iertării” oferită de slujitorul 

protestant, și care este propovăduită de la amvoanele 

noastre în fiecare duminică. 

Apostolul Ioan ne spune: „Dacă ne mărturisim pă-

catele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele 

și să ne curețe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Desco-

perim aici promisiunea lui Dumnezeu de a ne ierta pă-

catele atunci când le mărturisim. A ignora sau neglija 

această promisiune presupune să ne așezăm pe un 

drum periculos. Dumnezeu ne poruncește să ne mărtu-

risim păcatele, și promite să ni le ierte. Faptul că ar tre-

bui să ne mărturisim zilnic păcatele este un lucru clar. 

Ce înseamnă mărturisirea și ce implică ea necesită o dis-

cuție mai largă. 

Putem face deosebire între două feluri de pocă-

ință: întristare și remușcare. Întristarea este o pocăință 

contrafăcută, care nu ne califică niciodată să primim 

iertarea. Ea este asemenea pocăinței unui copil prins în 

actul neascultării față de mama lui și care strigă: „Mami, 

mami, îmi pare rău, te rog să nu mă pedepsești”. Întris-

tarea este o pocăință motivată strict de frica pedepsei. 
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Păcătosul își mărturisește păcatul înaintea lui Dumne-

zeu mânat nu de o remușcare autentică, ci de o dorință 

de a-și salva pielea de la Iad. 

Adevărată pocăință include remușcarea, un regret 

evlavios pentru jignirea lui Dumnezeu. În acest caz, pă-

cătosul își deplânge păcatul, nu atâta pentru că și-a 

pierdut răsplata sau pentru că se află în fața amenințării 

judecății, ci pentru că a rănit onoarea lui Dumnezeu.  

Biserica Romano-Catolică folosește o rugăciune de 

mărturisire, numită „Actul remușcării”, pentru a ex-

prima acest fel de pocăință: „O, Dumnezeul meu, îmi 

pare rău din inimă pentru că Te-am ofensat. Detest toate 

păcatele mele datorită pedepsei Tale drepte, dar cel mai 

mult că Te-am ofensat pe Tine, Dumnezeul meu, Tu, care 

ești tot binele și care meriți toată dragostea mea. Sunt 

hotărât ca, prin ajutorul harului Tău, să nu mai păcătu-

iesc și să mă feresc de orice ocazie de a păcătui”. 

Această rugăciune merge dincolo de întristare, 

trece de simpla temere de a fi pedepsit, ajungând la o 

remușcare evlavioasă pentru ofensarea lui Dumnezeu. 

Observați că păcătosul recunoaște faptul că Dumnezeu 

este tot binele și că merită dragostea noastră. Această 

recunoaștere reduce la tăcere toate încercările noastre 

de auto-justificare.  

Rugăciunea include în același timp o afirmație 

fermă a hotărârii de a nu repeta păcatul, o dorință de a 
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abandona viața rea și de a evita până și ocaziile de a pă-

cătui. În același timp, în rugăciune este inclusă o recu-

noaștere smerită a dependenței de îndurarea și ajutorul 

divin. 

Evident, este foarte posibil să folosești această ru-

găciune într-un mod formal, recitând-o ca un exercițiu 

formal, fără a experimenta remușcarea inimii. Totuși, 

cuvintele acestei rugăciuni surprind elementele remuș-

cării adevărate. 

Remușcarea și-a pierdut mult din înțelesul ei în 

societatea noastră. Nu este dificil să-i convingi pe oa-

meni că sunt păcătoși, căci nu cred că vei putea găsi nici 

măcar unul dintr-o mie care să pretindă că este perfect. 

Răspunsul lor clasic este: „Evident, sunt un păcătos. Așa 

sunt toți oamenii. Nimeni nu-i perfect”. Puțini sunt 

aceia care ar putea să pretindă că sunt lipsiți de vină, că 

au trăit vieți consecvente etic, împlinind regula de aur 

în fiecare situație. Problema ține de recunoașterea in-

tensității păcatului nostru, de lipsa totală de evlavie din 

acțiunile noastre. Întrucât suntem toți păcătoși și știm 

că suntem părtași unei vinovății comune, mărturisirea 

păcatelor tinde să fie superficială, adesea nefiind carac-

terizată de zel sau de sentimentul urgenței morale. 

Psalmul 51, o rugăciune a păcătosului zdrobit, care 

caută iertare, a fost compus de împăratul David după ce 

a comis adulter cu Bat-Șeba. David nu s-a apropiat de 

Dumnezeu cu scuze. El nu I-a cerut lui Dumnezeu să ia 
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în considerare circumstanțele care au produs păcatul lui 

sau să țină cont de poziția lui privilegiată în conducerea 

poporului Israel. El nu a căutat să minimalizeze gravi-

tatea păcatului său în prezența lui Dumnezeu. N-a adus 

nicio justificare și n-a făcut nicio încercare de a se dez-

vinovăți, lucruri care îi caracterizează pe atât de mulți 

oameni vinovați de păcat. 

David a spus: „îmi cunosc bine fărădelegile, și pă-

catul meu stă necurmat înaintea mea... vei fi drept în 

hotărârea Ta, și fără vină în judecata Ta” (v. 3–4). Cu 

alte cuvinte, David a crezut că Dumnezeu avea toată 

dreptatea dacă nu i-ar fi dat nimic altceva decât pe-

deapsa absolută. David a arătat ceea ce Dumnezeu a 

spus că nu va disprețui: o inimă zdrobită și mâhnită. 

David a pledat apoi pentru restaurarea în favoarea 

lui Dumnezeu: „Zidește în mine o inimă curată, Dumne-

zeule, pune în mine un duh nou și statornic! Nu mă le-

păda de la Fața Ta, și nu lua de la mine Duhul Tău cel 

Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, și sprijină-

mă cu un duh de bunăvoință!” (v. 10-12).  

El a înțeles cel mai crucial element al mărturisirii: 

dependența totală de mila lui Dumnezeu. David n-ar fi 

putut să facă ispășire pentru păcatele lui. Nu exista ni-

mic ceea ce el ar fi putut să facă sau să spună care să 

repare stricăciunile păcatului lui. Nu exista nicio cale ca 

el să-și croiască un drum către Dumnezeu. David a înțe-

les ceea ce Isus avea să facă atât de clar ceva mai târziu 
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– noi suntem cu toții niște datornici care nu ne putem 

plăti datoriile. 

Mărturisirea păcatelor este asemenea unei decla-

rații de faliment. Dumnezeu cere perfecțiunea. Cel mai 

neînsemnat păcat pătează o viață perfectă. Nici măcar 

toate „faptele bune” din această lume nu pot șterge pata 

aceea și nu ne pot duce de la imperfecțiune la perfecți-

une. Odată ce păcatul a fost comis, suntem moralmente 

niște faliți. Singura noastră speranță este ca acel păcat 

să fie iertat și acoperit de ispășirea Unuia care este cu 

totul perfect. 

Atunci când păcătuim, singura noastră opțiune 

este pocăința. Fără pocăință, nu există iertare. Trebuie 

să venim înaintea lui Dumnezeu cu inimile zdrobite. Da-

vid a exprimat această idee în felul următor: „Dacă ai fi 

voit jertfe, Ți-aș fi adus: dar Ție nu-Ți plac arderile de 

tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: 

Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și 

mâhnită” (Psalmul 51:16–17). 

Vedem aici cum gândurile profunde ale lui David 

scot la iveală felul în care el a înțeles ceea ce multe din-

tre personajele Vechiului Testament au eșuat să înțe-

leagă – că oferirea jertfelor la templu nu câștiga merite 

celui păcătos. Jertfele îndreptau privirile dincolo de ele 

însele, către jertfa perfectă. Ispășirea perfectă a fost ofe-

rită de Mielul perfect, cel fără pată. Sângele boilor și al 

țapilor nu poate îndepărta păcatul. Doar sângele lui Isus 
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face asta. Pentru a putea beneficia de ispășirea lui Hris-

tos, pentru a căpăta acea acoperire a păcatelor, trebuie 

să venim înaintea lui Dumnezeu cu zdrobirea inimii și 

cu remușcare adevărată. Jertfele adevărate și accepta-

bile înaintea lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit și o 

inimă mâhnită.  

A existat un element important al surprizei în felul 

în care David a experimentat iertarea. El L-a implorat 

pe Dumnezeu să îi spele păcatele și să-l curețe. Într-un 

anumit sens, iertarea nu trebuie să fie niciodată o sur-

priză. Noi n-ar trebui să fim vreodată surprinși când 

Dumnezeu Își ține cuvântul iertându-i pe cei care își 

mărturisesc păcatele. Dumnezeu împlinește promisiu-

nile Sale, în timp ce omul nu face asta. Dumnezeu este 

Făcătorul legământului, pe când noi suntem cei ce am 

încălcat legământul. 

Totuși, privind la această chestiune dintr-o altă 

perspectivă, noi ar trebui să fim surprinși de fiecare dată 

când experimentăm iertarea. Niciodată n-ar trebui să 

luăm ca un lucru de apucat mila și iertarea din partea 

lui Dumnezeu, chiar dacă trăim într-o societate care 

face acest lucru. Este îngrozitor să ne gândim la ușură-

tatea cu care tratăm harul lui Dumnezeu. Din când în 

când îi întreb pe studenții de seminar teologic, pe pro-

fesori sau pe slujitori: „Este Dumnezeu obligat să fie iu-

bitor? Este El obligat să arate iertare și har față de noi?” 

Răspunsurile acestora sunt întotdeauna afirmative: 
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„Da, desigur, ține de natura lui Dumnezeu să fie iubitor. 

El este, în esența Sa, un Dumnezeu al dragostei. Dacă n-

ar arăta dragoste, n-ar mai fi Dumnezeu. Dacă Dumne-

zeu este Dumnezeu, atunci trebuie să fie îndurător!” 

Trebuie El să fie oare îndurător? Dacă Dumnezeu 

trebuie să fie îndurător, atunci mila Lui nu mai este atri-

buită voluntar. Ea devine obligatorie. Dacă asta ar fi si-

tuația, n-ar mai fi milă, ci dreptate. Dumnezeu este ni-

ciodată obligat să fie îndurător. Imediat ce ne gândim că 

Dumnezeu este obligat să fie îndurător, o lumină roșie 

ar trebui să aprindă în creierele noastre, indicând faptul 

că nu mai gândim corect despre îndurare, ci am trecut 

în domeniul dreptății. Trebuie să facem mai mult decât 

să cântăm imnul „Mărețul har” – trebuie să fim uimiți 

în mod repetat de acest har. 

MULȚUMIREA 

Mulțumirea trebuie să fie o parte integrantă a ru-

găciunii. Ea ar trebui să fie inseparabil legată de cererile 

noastre. Scripturile spun să venim înaintea lui Dumne-

zeu și să facem tot felul de cereri însoțite de mulțumiri. 

Mulțumirea este o recunoaștere a lui Dumnezeu și a be-

neficiilor care vin de la El. În Psalmul 103:2, David 

spune: „Binecuvântează-L, suflete, pe Domnul, și nu 

uita nici una din binefacerile Lui!” 

Lipsa mulțumirii este o problemă serioasă. Scrip-

tura are multe de spus în legătură cu ea. Eșecul de a fi 
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recunoscători este semnul distinctiv al celor păgâni și al 

apostaților.  

În Romani 1:21, Pavel ridică problema a două pă-

cate primordiale ale păgânilor. El spune: „măcar că L-

au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumne-

zeu, nici nu I-au mulțumit”. Desigur, cinstirea și mulțu-

mirea pot fi diferite, dar ele nu pot fi separate. Dumne-

zeu este onorat prin mulțumirile noastre, și dezonorat 

atunci când acestea lipsesc. Tot ceea ce avem și tot ceea 

ce suntem datorăm în ultimă instanță bunăvoinței Cre-

atorului nostru. Atunci când Îl ignorăm prin a nu mani-

festa o atitudine potrivită de recunoștință, ceea ce facem 

este să ne înălțăm pe noi și să Îl dezonorăm pe El. 

Este adevărat că păgânul trebuie deosebit de cel 

apostat. Păgânul nu a intrat niciodată în familia credin-

ței. El este străin de comunitatea legământului. Ceea ce 

îl caracterizează sunt idolatria și lipsa de recunoștință. 

Apostatul este cel care se alătură bisericii, devine mem-

bru al comunității vizibile a legământului, după care 

leapădă biserica, părăsind-o în favoarea unei vieți de 

complacere în plăcerile seculare. Apostatul este „cel ce 

abandonează”. El are o memorie scurtă. 

Întâlnirea lui Isus cu cei zece leproși ilustrează im-

portanța mulțumirii. Nenumărate predici au fost rostite 

pe tema vindecării celor 10 leproși, concentrându-și 

atenția pe tema recunoștinței. Ideea centrală a multora 

dintre aceste predici a fost aceea că Isus a vindecat zece 
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leproși, dar numai unul s-a întors la El cu recunoștință. 

Singurul răspuns politicos față de o astfel de predicare 

este să o denumim așa cum este – nonsens. Este de ne-

conceput ca un lepros care îndurase ticăloșia aceea ab-

jectă zi de zi în lumea antică, să nu fi fost recunoscător 

pentru că primise o vindecare instantanee de această 

boală îngrozitoare. Dacă ar fi fost parte din acest grup 

de leproși, până și Adolf Hitler ar fi fost recunoscător. 

Problema acelei narațiuni nu este aceea a recunoș-

tinței, ci a mulțumirii. Una este să te simți recunoscător, 

și cu totul altceva este să exprimi acea recunoștință. Le-

proșii trăiseră îndepărtați de familiile și prietenii lor. 

Curățirea lor instantanee a însemnat eliberarea din 

acest exil. Putem să ni-i imaginăm peste măsură de fe-

riciți, alergând la casele lor pentru a-și îmbrățișa soțiile 

și copiii și pentru a anunța vindecarea lor. Cine n-ar fi 

fost recunoscător pentru asta? Totuși, unul singur și-a 

amânat întoarcerea acasă și și-a pus deoparte câtva 

timp pentru a aduce mulțumiri. Citim în relatarea din 

Luca 17 că „unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a 

întors, slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. S-a arun-

cat cu fața la pământ la picioarele lui Isus, și I-a mulțu-

mit. Era Samaritean” (v. 15–16, subl.). 

Toate rugăciunile noastre trebuie să includă mul-

țumiri. Asemenea leprosului, trebuie să ne oprim, să ne 

întoarcem și să aducem mulțumiri. Noi suntem atât de 

îndatorați lui Dumnezeu încât niciodată nu vom putea 
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epuiza oportunitățile noastre de a ne exprima recunoș-

tința.  

Atunci când uităm de beneficiile care decurg către 

noi din partea lui Dumnezeu, dăm dovada unui creștin 

imatur, acela care trăiește prin intermediul sentimente-

lor lui. El este ca un tobogan al vieții spirituale, trecând 

rapid de la înălțimi amețitoare la văi pline de depresie.  

În momentele înălțătoare, el simte prezența lui 

Dumnezeu într-un fel deosebit, dar plonjează în dispe-

rare în momentul în care i se pare că are de-a face cu 

absența acută a unor astfel de sentimente. El trăiește 

din binecuvântare în binecuvântare, suferind durerile 

unei memorii scurte. El trăiește întotdeauna la timpul 

prezent, savurând momentul prezent, dar pierzând din 

vedere ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut. Ascultarea și 

slujirea lui sunt puternice doar pe măsura intensității 

amintirii ultimei binecuvântări de care a avut parte. 

Dacă Dumnezeu nu ne dă niciodată un crâmpei al 

gloriei Sale în această viață, dacă El nu ne răspunde ni-

ciodată la o altă cerere, dacă El nu ne dă niciodată un alt 

dar din abundența harului Său, noi rămânem totuși la 

fel de obligați să ne petrecem restul vieților mulțu-

mindu-I pentru ceea ce ne-a dat deja. Noi am fost deja 

binecuvântați suficient pentru a fi stârniți zilnic la ru-

găciuni de mulțumire. Cu toate acestea, Dumnezeu con-

tinuă să ne binecuvânteze. 
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CERERILE 

Cineva mi-a spus odată: „Când văd câți oameni 

sunt înfometați, mi se pare greșit să mă rog ca Dumne-

zeu să mă ajute să-mi iau un covor în sufragerie”. To-

tuși, Dumnezeul căruia Îi pasă de stomacul gol al mul-

tora din lume este același Dumnezeu căruia Îi pasă și de 

sufrageriile goale. Ceea ce este important pentru noi 

poate fi la fel de important pentru Tatăl nostru ceresc. 

Dacă nu suntem siguri în ce privește cererea pe care 

vrem s-o facem, ar trebui să-I spunem acest lucru lui 

Dumnezeu. Iacov 1:5 spune, „Dacă vreunuia dintre voi îi 

lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care 

dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi 

dată”. Expresia din limba greacă tradusă prin „fără 

mustrare” are sensul literal de „fără a-i scoate ochii”. 

Noi nu trebuie să ne temem de respingere din partea lui 

Dumnezeu, dacă suntem sinceri în căutarea voii Lui 

într-o anumită situație. 

Nimic nu este un lucru prea mare sau prea mărunt 

pentru a-l aduce înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, 

atâta vreme cât nu este ceva de care să fim siguri că este 

contrar voii exprese a lui Dumnezeu, așa cum este ară-

tată clar în Cuvântul Lui. Este evident că ar fi nepotrivit 

să Îi cerem lui Dumnezeu ne facă niște hoți profesio-

niști. Nu trebuie să Îl ispitim pe Dumnezeu așa cum a 

făcut acel om care, în decursul unui interviu pe postul 

național de televiziune, a dezvăluit că el a făcut un pact 
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cu Dumnezeu. Acel om a declarat că Îi promisese lui 

Dumnezeu că, dacă Dumnezeu îi va binecuvânta cele 

două amante, își va petrece tot restul vieții slujindu-L. 

Dar ce se întâmplă dacă rugăciunile noastre par să 

fie trecute cu vederea de către Dumnezeu? Uneori avem 

sentimentul că rugăciunilor noastre le lipsește puterea 

de a trece dincolo de tavanul încăperii. Este ca și cum 

cererile noastre ajung la niște urechi surde, și că Dum-

nezeu rămâne nemișcat și lipsit de preocupare față de 

rugăciunile noastre insistente. De ce ne bântuie astfel de 

sentimente? 

Există câteva motive pentru care suntem uneori 

frustrați în rugăciune. În cele ce urmează, voi analiza 

câteva dintre aceste motive: 

1. Ne rugăm în termeni foarte vagi, generali. Când 

toate rugăciunile noastre sunt fie vagi, fie uni-

versale în aria lor de aplicabilitate, este dificil să 

experimentăm bucuria care însoțește răspunsu-

rile clare și evidente față de aceste rugăciuni. 

Dacă Îi cerem lui Dumnezeu să „îl binecuvânteze 

pe orice om din această lume” sau să „ierte pă-

catele tuturor celor din oraș”, va fi dificil să „ve-

dem” cum acea rugăciune își găsește răspunsul 

într-o modalitate concretă. Nu greșim când 

avem o arie de aplicabilitate largă a rugăciunilor 

noastre, dar dacă toate rugăciunile sunt atât de 
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generale, atunci nicio rugăciune nu va avea un 

răspuns concret și specific. 

2. Ne războim cu Dumnezeu. Dacă suntem situați 

în afara armoniei cu Dumnezeu sau în răzvrătire 

deschisă față de El, cu greu ne putem aștepta ca 

El să aplece o ureche binevoitoare față de rugă-

ciunile noastre. Urechea Lui este deschisă către 

cei care Îl iubesc și care caută să Îl asculte. El Își 

îndepărtează urechea de la cel rău. Astfel, o ati-

tudine de reverență față de Dumnezeu este un 

element vital în direcția eficienței rugăciunilor 

noastre. 

3. Avem tendința să fim nerăbdători. Când eu mă 

rog pentru răbdare, am tendința de a o cere 

„chiar acum!” Nu este un lucru neobișnuit să aș-

teptăm ani, uneori chiar zeci de ani, până când 

vom primi răspuns la cele mai sincere cereri ale 

noastre. Totuși, Dumnezeu se grăbește rareori. 

Pe de altă parte, fidelitatea noastră față de Dum-

nezeu are tendința de a depinde de acțiunile 

„prompte și imediate” ale Lui. Dacă Dumnezeu 

întârzie, nerăbdarea noastră face loc frustrării. 

Avem nevoie să învățăm răbdarea, cerându-I lui 

Dumnezeu să împlinească lucrurile în ritmul 

Lui. 

4. Avem memorii scurte. Este ușor să uităm bene-

ficiile și darurile pe care le-am primit deja din 
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mâna lui Dumnezeu. Sfinții își amintesc de da-

rurile lui Dumnezeu și nu solicită un dar nou în 

fiecare oră pentru a-și păstra credința intactă.  

Chiar dacă Dumnezeu ne oferă har după har, ar 

trebui să fim capabili să ne bucurăm de binecuvântările 

Lui chiar dacă n-am mai primi nicio altă binecuvântare. 

Amintiți-vă că Domnul este Cel înaintea căruia mergeți. 

Dacă Îi cereți pâine, El nu vă va da o piatră.  
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Capitolul 5 

INTERDICȚIILE                          
RUGĂCIUNII 

 

În Scriptură se găsesc foarte puține interdicții cu 

privire la rugăciune, dar importante. În Psalmul 66:18, 

David a scris următoarele cuvinte inspirate divin: „Dacă 

aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi 

ascultat Domnul”. Versetul ar mai putea fi tradus din 

ebraică în felul următor: „dacă aș fi avut nelegiuire 

inima mea, Domnul nu m-ar fi ascultat”. 

În orice caz, David prezintă aici o situație în care 

rugăciunea lui nu doar că ar fi ineficientă, ci nici măcar 

nu ar fi ascultată. Termenul evreiesc tradus prin „cuge-

tat” este raah, având sensul simplu de „a vedea”. Cu alte 

cuvinte, dacă privesc la viața mea și văd în ea păcat, și 

dacă îl hrănesc, rugăciunile mele nu sunt decât un exer-

cițiu al inutilității. 

Înseamnă asta că, dacă păcatul este prezent în vie-

țile noastre, Dumnezeu refuză să asculte rugăciunile 

noastre? Nu. Dacă așa ar sta lucrurile, toate rugăciunile 

noastre ar fi rostite în zadar. Totuși, dacă inimile noastre 

sunt împietrite într-un duh de nepocăință, rugăciunile 
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noastre nu doar că sunt zadarnice, ci sunt o batjocură la 

adresa lui Dumnezeu. 

În Psalmul 66, David își reamintește că există o 

vreme când rugăciunea poate deveni o faptă arogantă, 

detestabilă, deranjantă și batjocoritoare la adresa Celui 

Preaînalt. Psalmul începe cu 17 versete care exprimă bu-

curie și laudă lui Dumnezeu, pentru faptele Lui mărețe. 

Apoi, dintr-o dată, ni se reamintește în versetul 18 că 

întreaga narațiune ar fi putut să se sfârșească cu totul 

diferit. Suntem alertați acolo cu privire la apropierea 

nepotrivită față de Dumnezeu în rugăciune. Dacă ar 

exista vreun lucru mai rău decât să nu ne rugăm, atunci 

acesta este rugăciunea făcută într-un fel nepotrivit. 

Există și alte pasaje ale Scripturii care prezintă 

această atitudine. Psalmul 109:7 sugerează că rugăciu-

nile celor răi ar trebui socotite drept păcat. Ioan 9:31 

afirma în mod specific faptul că Domnul nu-i ascultă pe 

păcătoși. Proverbe 15:29 spune că „Domnul Se depăr-

tează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihă-

niți”. Proverbe 28:9 afirmă că rugăciunea celor neascul-

tători sau răzvrătiți este o „urâciune” înaintea Domnu-

lui. Înaintea lui Dumnezeu, o astfel de rugăciune este 

dezgustătoare și scârboasă. 

Pe de altă parte, Iacov ne spune că rugăciunile ce-

lor neprihăniți au putere mare (5:16). Totuși, noi nu 

suntem complet neprihăniți în viețile noastre zilnice. 

Da, suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, așa 
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încât, în ceea ce privește poziția noastră înaintea lui 

Dumnezeu, noi suntem socotiți neprihăniți. Totuși, ma-

nifestarea practică a ceea ce noi suntem în Hristos este, 

din nefericire, lipsită de consecvență și tragic de inadec-

vată. 

Teologii definesc uneori un concept prin a spune 

ceea ce un anume lucru nu este. Iată, ceea ce psalmistul 

nu spune este că, dacă el ar fi fost vinovat de păcat, Dom-

nul nu l-ar fi ascultat. Psalmistul spune că, dacă el ar fi 

hrănit păcatul în inimă, Dumnezeu nu l-ar fi ascultat. 

MĂRTURISIREA ESTE                                                    
PARTE INTEGRANTĂ A RUGĂCIUNII 

În cartea Psalmilor, David își mărturisește con-

stant păcatul. Știm că el nu spune că omul trebuie să fie 

complet sfânt pentru a se putea ruga. Dimpotrivă, dacă 

așa ar sta lucrurile, nimeni nu s-ar putea ruga vreodată. 

În fapt, tocmai a fi păcătos este unul dintre lucrurile de 

unde se pleacă pentru a intra în Împărăția lui Dumne-

zeu. Isus a spus că El n-a venit să-i cheme la pocăință pe 

cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Privind din nou la Ru-

găciunea Domnească și considerând-o un model, obser-

văm că mărturisirea este parte integrantă a rugăciunii. 

Fără mărturisirea păcatelor, spune 1 Ioan 1:9, nu există 

iertare de păcat. 

Mentorul meu, Dr. John Gerstner, mi-a spus des-

pre o circumstanță când, la una dintre întâlnirile sale, o 
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femeie l-a anunțat de faptul că ea credea că nu mai pă-

cătuise de peste 20 de ani. Dr. Gerstner a spus că îi pă-

rea rău pentru ea, întrucât asta nu însemna decât că ea 

nu se mai rugase de mai bine de 20 de ani, cel puțin nu 

în felul în care Domnul nostru ne-a spus să ne rugăm. 

Evident, eu nu sugerez prin asta că, pe cât păcă-

tuim mai mult, pe atâta suntem mai potriviți să ne ru-

găm. Evident că un astfel de raționament ar fi greșit. 

Totuși, mărturisirea păcatelor, solicitarea iertării pen-

tru „datoriile” sau „nelegiuirile” noastre, este o parte in-

tegrantă a practicii rugăciunii, așa cum ne-a învățat 

Domnul Însuși. În fapt, cu cât suntem mai evlavioși, cu 

atât mai conștienți vom deveni de păcatele noastre. Lu-

crul acesta este foarte asemănător mersului către un 

munte. Cu cât mai aproape ajungem de acel munte, cu 

atât mai mare ni se va părea. 

Amintește-ți de povestea prințesei și a bobului de 

mazăre. Prințesa a fost plecată pentru o vreme și mulți 

au încercat să îi ocupe tronul în lipsă. Pentru a dovedi 

descendența regală adevărată, fost inventată o anume 

schemă. Au fost așezate pe pat mai multe saltele, una 

deasupra celeilalte, dar exista un singur bob de mazăre 

ascuns undeva, la baza acestora. Niciuna dintre falsele 

prințese nu știa de faptul că vreun lucru ar fi existat 

acolo, însă adevărata prințesă nu putea dormi din cauza 

disconfortului creat de acel bob de mazăre. Ea era peste 

măsură de sensibilă la prezența acelui bob neînsemnat. 
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Pentru creștini, lecția ar trebui să fie foarte clară. 

Când manifestăm acel fel de intoleranță față de păcat, 

avem în noi o sensibilitate regală. Cât ne apropiem mai 

mult de Dumnezeu, cu atât cel mai neînsemnat păcat ne 

va provoca o întristare mai profundă.  

Putem fi siguri că a fi vinovați de păcate nu ne des-

califică de la privilegiul de a veni în prezența lui Dum-

nezeu la rugăciune. Psalmistul nu vorbește despre co-

miterea păcatului, ci despre a permite păcatului să se 

manifeste fără a fi confruntat. Puritanii vorbeau des 

despre acest concept al permisiunii acordată păcatului. 

Noi nu trebuie să privim atât de mult la victoria asupra 

păcatului, pe cât să privim la bătălia cu el. Noi ne aflăm 

într-o bătălie constantă cu păcatul, și nu putem ieși ni-

ciodată din această bătălie fără a fi întrucâtva afectați. 

Unul dintre semnele distinctive ale adevăratului 

creștin este că el nu renunță niciodată la luptă. El nu 

câștigă întotdeauna, dar va ieși învingător din bătălia 

cea mare, datorită lui Hristos. Dacă o persoană renunță 

la bătălie, atunci aceasta a acceptat răul, legitimându-l. 

Pe scurt, ea îl încurajează, îl permite. 

Într-o predică pe marginea primei fericiri, „ferice 

de cei săraci în duh”, marele predicator englez Charles 

Haddon Spurgeon spunea că „păcătosul mândru Îl vrea 

pe Hristos alături de petrecerile lui, pe Hristos alături de 

poftele lui, pe Hristos alături de rătăcirile lui. Acela care 

este cu adevărat sărac în duh Îl vrea doar pe Hristos, și 
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nu va accepta nimic altceva, ba chiar va da totul pentru 

a-L avea pe Hristos!” Exact aceasta este ceea ce ne su-

gerează Psalmul 66. Însăși ideea unei persoane care în-

cearcă să se roage în timp ce iubește anumite păcate sau 

se alipește de un anume păcat, ne arată că acea persoană 

nu dorește să recunoască domnia lui Hristos, aruncând 

astfel o umbră de îndoială asupra validității calității sale 

de copil al lui Dumnezeu. 

NICIO PIEDICĂ PERMISĂ 

Scriptura prezintă și alte aplicații practice ale 

acestui concept. 1 Petru 3:7 spune: „Bărbaților, purtați-

vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele 

voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca 

unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca 

să nu fie împiedicate rugăciunile voastre”. Termenul 

tradus din limba greacă prin cuvântul „împiedicate” 

este ekkepto,  care înseamnă literal „a fi tăiat”. Astfel, 

dacă nu este tratată problema dezacordurilor din căsni-

cie, rugăciunile ne sunt tăiate. Acest lucru reia avertis-

mentul prezentat inițial în Psalmul 66. 

Un al doilea exemplu se găsește în Matei 5:23–24: 

„Așa că, dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci 

aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul 

acolo înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu 

fratele tău; apoi vino de adu-ți darul”. În acest text, Isus 

spune că, dacă există conflicte nerezolvate în viețile 
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noastre, închinarea noastră este afectată. El stabilește 

aici prioritățile. Mai înainte, noi trebuie să acordăm 

atenție acelor lucruri care sunt prioritare, și abia după 

aceea să venim și să ne aducem închinarea. Chiar dacă 

pasajul nu vorbește în mod specific despre rugăciune, 

principiul rezolvării conflictelor înaintea rugăciunii ră-

mâne valabil. 

Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu cu ru-

găciunile noastre dar păstrăm în inimile noastre păcate 

nemărturisite sau neabandonate, devenim asemenea 

acelui student care și-a confruntat profesorul când nu a 

primit notă de trecere. Profesorul l-a ascultat cu politețe 

pe studentul frustrat, dar a remarcat că, potrivit evalu-

ării sale oneste, studentul primise nota pe care o merita. 

Studentul a contracarat acest argument cu ideea că nu 

doar el, ci și alți colegi din clasă pretindeau că au fost 

tratați pe nedrept și notați cu asprime. 

Fiindu-i stârnită curiozitatea, profesorul i-a între-

bat pe aceștia ce ar trebui să facă. La aceasta, studentul 

a replicat: „noi toți am decis c-ar trebui să fiți împușcat. 

Avem însă o mică problemă. Niciunul dintre noi nu are 

o armă”. Profesorul a respirat ușurat și și-a exprimat 

regretul profund cu privire la plângerea acestor stu-

denți. Tânărul i-a spus atunci: „dar dumneavoastră 

aveți o armă”. Acest student a avut obrăznicia să-i ceară 

profesorului să-i împrumute arma, așa încât el și ceilalți 

studenți să-l împuște. 
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Într-un acces de curaj asemănător, dacă vedem că 

există nelegiuire în viețile noastre și dacă nu o alungăm, 

când ne rugăm, practic Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea 

puterea de care avem nevoie ca să-L blestemăm. Îi ce-

rem lui Dumnezeu mai multă putere pentru a manifesta 

și mai multă neascultare față de El. La fel cum profeso-

rul n-a putut să împrumute arma celor care voiau să-l 

ucidă, Dumnezeu nu va onora rugăciunile noastre 

atunci când sunt făcute cu inimi care iubesc păcatul. 
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Capitolul 6 

PUTEREA                             
RUGĂCIUNII  

 

Când citim litania credinței, pe care o găsim în ca-

pitolul 11 din Epistola către Evrei, rămânem cu toții im-

presionați. Avem acolo acea galerie unde sunt enume-

rate faptele eroice ale bărbaților și femeilor ai credinței.  

Acțiunile lor sunt parțial însumate în versetele 33 

și 34: „Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut 

dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, 

au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-

au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe 

fugă oștirile vrăjmașe”. 

Scripturile nu reprezintă o enumerație similară a 

eroilor rugăciunii, dar o astfel de listă ar putea fi foarte 

ușor alcătuită. Folosind același format ca al autorului 

Epistolei către Evrei, haideți să analizăm o listă parțială 

a lucrurilor care s-au întâmplat ca urmare a rugăciunii: 

• Prin rugăciune, inima lui Esau a fost schimbată 

față de Iacov, așa încât ei s-au putut întâlni într-

o modalitate prietenească, nu într-una ostilă 

(Geneza 32). 
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• Prin rugăciunea lui Moise, Dumnezeu a adus plă-

gile asupra Egiptului și tot prin rugăciune le-a 

îndepărtat (Exod 7–11). 

• Prin rugăciune, Iosua a făcut ca soarele să stați-

oneze pe bolta cerească (Iosua 10). 

• Prin rugăciune, când Samson era pe punctul de a 

pieri de sete, Dumnezeu a adus apă într-un loc 

sec, ajutându-l să supraviețuiască (Judecători 15). 

• Prin rugăciune, puterea lui Samson a fost resta-

urată. El a dărâmat templul lui Dagon în țara fi-

listenilor, așa încât cei pe care i-a ucis când a 

murit au fost mai numeroși decât toți cei pe care 

îi ucisese de-a lungul vieții (Judecători 16). 

• Prin rugăciune a oprit Ilie ploaia vreme de trei ani 

și jumătate. Apoi, tot prin rugăciune, el a căpătat 

răspuns și ploaia s-a întors (1 Împărați 17–18). 

• Prin rugăciunea lui Ezechia, Dumnezeu a trimis un 

înger și a ucis într-o singură noapte 185.000 de 

bărbați din armata lui Sanherib (2 Împărați 19). 

• Prin rugăciunea lui Asa, Dumnezeu a adus biru-

ință în fața armatei lui Zerah (2 Cronici 14). 

Nu mi-ar permite timpul să pot relata despre 

Avraam, care s-a rugat și a primit un fiu la vârsta de 100 

de ani; despre Moise, care a primit ajutor la Marea Ro-

șie; despre evrei, care au fost eliberați din Egipt după 
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multă rugăciune; despre David, care a scăpat prin rugă-

ciune de vicleniile lui Saul; despre Solomon, care a pri-

mit o înțelepciune deosebită ca rezultat al rugăciunii; 

despre Daniel, care a fost capabil să interpreteze visele 

după ce s-a rugat. Mulți credincioși au fost eliberați din 

pericole, vindecați de boli, i-au văzut pe cei dragi vinde-

cați și au fost martorii numeroaselor minuni ca rezultat 

al rugăciunii fierbinți. 

Atunci când a scris că rugăciunea fierbinte a unui 

om neprihănit are mare putere (5:16), Iacov sublinia 

exact acest lucru. 

CONDIȚIILE PROMISIUNILOR 

Puterea rugăciunii nu este nici automată și nici 

magică. Promisiunilor Bibliei legate de rugăciune le 

sunt atașate anumite condiții. În anumite momente, 

Isus folosește un fel de „mână scurtă”, vorbind în afo-

risme scurte despre rugăciune pentru a-i încuraja pe 

ucenicii Lui la practica rugăciunii. Ni se reamintește de 

afirmații precum „cereți, și vi se va da” (Matei 7:7); 

„dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un 

lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ce-

ruri” (Matei 18:19), sau „tot ce veți cere cu credință, prin 

rugăciune, veți primi” (Matei 21:22). 

Prezentări scurte ca acestea au produs teorii bi-

zare ale rugăciunii. Aceste lucruri se întâmplă când oa-

menii izolează aceste versete de orice altceva au spus 
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Isus și Biblia despre rugăciune. Distorsiunile pot să își 

facă loc și atunci când ne apropiem de aceste aforisme 

într-o manieră simplistă. Gândiți-vă la afirmația despre 

lucrurile pe care cad de acord doi oameni. N-ar fi dificil 

să găsești doi creștini care să cadă de acord asupra fap-

tului că extirparea războiului sau a cancerului ar fi o idee 

bună. Totuși, rugăciunea lor în această privință nu va pu-

tea împlini în mod automat dorința lor. Cuvântul lui 

Dumnezeu indică faptul că războiul și boala vor fi pre-

zente până la momentul întoarcerii lui Hristos. Dacă ne 

așteptăm ca acestea să fie eliminate în mod absolut îna-

inte de momentul rânduit de Dumnezeu, înseamnă că nu 

înțelegem promisiunile lui Dumnezeu cu maturitate. 

Noi trebuie să suferim încă ravagiile păcatului, ale 

bolii și morții. Da, Îl implorăm pe Dumnezeu să ne mân-

gâie, să ne elibereze și să ne vindece – dar nu putem cere 

eliminarea acestor lucruri într-un mod absolut. 

Ideea că Dumnezeu ar dori întotdeauna vindeca-

rea noastră a constituit o distorsiune distructivă la 

adresa comunității creștine. Problemele pastorale care 

izvorăsc din aceasta sunt enorme. Am fost abordat 

cândva de un tânăr care suferea de probleme cerebrale. 

Credința lui creștină era vibrantă, atitudinea era un op-

timism plăcut și contagios, iar productivitatea lui era 

excepțională. Absolvise facultatea cu note excelente. În-

trebarea lui mi s-a părut de-a dreptul uluitoare: „Dr. 

Sproul, credeți că sunt posedat de demoni?” Întrebarea 
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n-a venit într-un stil rece, ci a fost însoțită de lacrimi. 

Viața acestui om devenise un haos. 

Uluit la auzul acestei întrebări, am răspuns: „De 

ce-ai pune o astfel de întrebare?” 

Tânărul a relatat apoi o serie de evenimente ce au 

survenit unei întâlniri cu anumiți prieteni creștini care 

„pretindeau promisiunea Scripturii” și care au fost toți 

„de acord” ca tânărul să fie vindecat. Toți și-au pus mâi-

nile peste el, rugându-se „rugăciunea credinței” și pro-

clamând vindecarea asupra lui. Când a devenit evident 

faptul că el nu fusese vindecat, acești prieteni l-au mus-

trat mai întâi pentru lipsa lui de credință. Mai apoi, au 

pretins că el era vinovat de vreun păcat ascuns și ticălos, 

care îi împiedica vindecarea. În final, aceștia au concluzi-

onat că tânărul era posedat de demoni și l-au părăsit, lă-

sând în urmă un suflet torturat. „Prietenii” lui nu au luat 

niciodată în considerare posibilitatea ca eroarea putea să 

fie de partea lor. Ei dădeau impresia că sunt zeloși, niște 

creștini plini de Duhul Sfânt. În cel mai fericit caz, acțiu-

nile lor dovedeau imaturitate, dacă nu chiar aroganță. 

Rugăciunea nu este ceva magic. Dumnezeu nu este 

un fel de chelner ceresc, pregătit pentru a răspunde ne-

condiționat oricăror apeluri ale noastre și pentru a ne 

satisface orice poftă. În anumite cazuri, rugăciunile 

noastre trebuie să implice travaliul sufletului și agonia 

inimii, exact așa cum Isus Însuși a experimentat în Gră-
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dina Ghetsimani. Alteori, creștinul imatur suferă dez-

amăgiri amare, dar nu pentru că Dumnezeu a eșuat să-

Și țină promisiunile, ci pentru că niște creștini binevoi-

tori i-au făcut promisiuni în numele lui Dumnezeu, lu-

cruri pe care El nu le-a făcut niciodată. 

Acele afirmații scurte pe care Isus le-a făcut au ca 

scop să ne încurajeze în rugăciune. Modelul pare sim-

plu. Noi trebuie să cerem, și vom primi. Totuși, Noul 

Testament dezvoltă învățătura asupra condițiilor, ofe-

rindu-ne o imagine completă asupra a ce anume este 

implicat în rugăciunea eficientă: 

1. Ioan 9:31 – „Știm că Dumnezeu n-ascultă pe pă-

cătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu 

și face voia Lui, pe acela îl ascultă”. 

2. Ioan 14:13 – „orice veți cere în Numele Meu, voi 

face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul”. 

3. Ioan 15:7 – „Dacă rămâneți în Mine, și dacă ră-

mân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, 

și vi se va da”. 

4. 1 Ioan 3:22 – „Și orice vom cere, vom căpăta de 

la El, fiindcă păzim poruncile Lui, și facem ce 

este plăcut înaintea Lui”. 

5. 1 Ioan 5:14 – „Îndrăzneala, pe care o avem la El, 

este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne as-

cultă”. 



CAPITOLUL 6. PUTEREA RUGĂCIUNII  93 

Așa cum ne arată aceste pasaje, a primi de la Dum-

nezeu ceea ce ne dorim presupune mai mult decât doar 

să cerem. Nu este suficientă încrederea în Dumnezeu. 

Trebuie să existe și o reverență adecvată față de Dum-

nezeu, ascultare față de voia Lui și părtășie continuă cu 

Hristos. Apoi, cererea trebuie făcută în acord cu voia re-

velată a lui Dumnezeu și potrivit cu natura și caracterul 

Lui. 

Biblia ne îndeamnă să ne rugăm „în Numele lui 

Isus”. Invocarea Numelui lui Isus nu reprezintă o incan-

tație magică, ci semnificația acestui lucru este mult mai 

profundă. În societatea în care Biblia a fost scrisă, nu-

mele unei persoane indica atributele și caracterul aces-

teia. Așadar, a cere ceva în Numele lui Isus nu înseamnă 

să adăugăm o expresie sau o frază la sfârșitul rugăciu-

nii. Dimpotrivă, înseamnă că noi credem că cererea 

noastră este îndreptată către Marele nostru Preot, Mij-

locitorul nostru.  

Am văzut că există anumite condiții pe care tre-

buie să le satisfacem atunci când ne rugăm. Dacă cerem 

ceva, trebuie să avem credință în Dumnezeu, știind că 

cererea noastră este în acord cu voia Tatălui și cu natura 

și scopul lui Hristos. Trebuie să avem de asemenea o re-

verență potrivită față de Dumnezeu, ca și asigurarea că 

suntem ascultători de ceea ce El ne-a revelat. Trebuie să 

păstrăm o comuniune continuă – chiar dacă este imper-

fectă – cu Hristos. După ce au fost satisfăcute toate 
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aceste condiții preliminare, putem avea încredere că ru-

găciunile noastre vor primi răspuns. Elementul crucial 

ce trebuie observat este că dacă satisfacem aceste con-

diții, nu vom cere nimic în afara voii lui Dumnezeu. 

Un alt motiv pentru care rugăciunile noastre nu 

primesc întotdeauna răspuns așa cum dorim este pre-

zentat în Iacov 4:3. Acolo ni se spune că nu avem ceea 

ce cerem, pentru că cerem cu motivații greșite, cerând 

acele lucruri care ne-ar permite să umblăm după plăceri 

rele. Dumnezeu nu ne va da lucrurile pe care le vom fo-

losi greșit. De asemenea, El nu va răspunde acelor cereri 

pe care le facem în neștiință și care s-ar putea dovedi 

dezastruoase. 

Moise ne poate sluji drept exemplu în acest sens. 

În Exod 33:18, el se roagă, „Arată-mi slava Ta!” Moise 

vorbise cu Dumnezeu. El Îl văzuse pe Dumnezeu făcând 

numeroase minuni: rugul aprins, plăgile, despărțirea 

Mării Roșii etc. Totuși, Moise dorește acum cel mai mare 

lucru: „Dumnezeule, toate acele minuni au fost mari, 

dar vreau să am acum totul. Aș vrea să-Ți văd fața!”  

În versetele 19 și 20, Dumnezeu spune: „Voi face 

să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea, și voi 

chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de 

cine vreau să Mă îndur, și am milă de cine vreau să am 

milă!... Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate 

omul să Mă vadă și să trăiască!” 
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Dumnezeu îi făcea o favoare monumentală lui Mo-

ise prin a refuza să îi onoreze cererea. Dacă Dumnezeu 

i-ar fi răspuns dorinței lui, pe Moise l-ar fi costat viața. 

Niciun om nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să tră-

iască. Moise ar fi trebuit să se bucure că Dumnezeu i-a 

răspuns astfel. 

Un alt motiv pentru care eșuăm să vedem răspun-

surile dorite la rugăciunile noastre poate să fie că ne ru-

găm pentru lucruri pe care deja le avem în Hristos. În 

Ioan 4, Isus vorbește cu femeia de la fântână și îi spune 

că, dacă ea ar fi conștientizat cu cine vorbea, ar fi știut 

ce să ceară. Același lucru este valabil și pentru noi. Dacă 

am cunoaște cu adevărat cine este Dumnezeu și dacă am 

conștientiza tot ceea ce El ne-a dat în Hristos, viețile 

noastre de rugăciune a fi cu mult diferite. 

PUTEREA MIJLOCITORULUI 

Rugăciunea este funcția preoțească de a duce o ce-

rere înaintea lui Dumnezeu. În vremurile Vechiului Tes-

tament, existau două clase importante de mijlocitori în-

tre Dumnezeu și poporul Său: profeții și preoții. Expri-

mat în cuvinte simple, profetul era rânduit de Dumne-

zeu să transmită Cuvântul Lui divin către popor. Profe-

tul vorbea poporului lui Dumnezeu. Spre deosebire de 

acesta, preotul era rânduit de Dumnezeu pentru a fi 

portavocea poporului înaintea Lui. Preotul Îi vorbea lui 

Dumnezeu în numele poporului. 
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În Noul Testament, Hristos exercită nu doar sluji-

rea de Profet și Preot, ci și pe cea de Rege. În rolul Său 

preoțesc, El a adus jertfa perfectă, făcând ispășire com-

pletă, odată pentru totdeauna. Totuși, Crucea n-a fost 

finalul lucrării preoțești a lui Hristos. Prin înălțarea Lui, 

El a intrat în Sfânta Sfintelor din cer, unde continuă să 

acționeze în calitate de Marele nostru Preot. Acolo, El se 

roagă pentru poporul Său, mijlocind înaintea Tatălui 

nostru. Puterea rugăciunilor lui Hristos este nemăsu-

rată. Ea poate fi ilustrată nu doar prin minunile pe care 

le-a făcut pe pământ, ci și prin rugăciunile de mijlocire 

din decursul lucrării Sale pământești. 

Gândiți-vă la situațiile lui Iuda și Simon Petru. 

Amândoi erau ucenici care au comis acte groaznice de 

trădare împotriva lui Isus, și asta în ceasul cel mai întu-

necat al vieții Lui. Dar Iuda s-a sinucis după aceasta, în 

timp ce Simon a fost restaurat și a devenit „stânca” bi-

sericii primare din Ierusalim. De ce? 

O diferență deosebită între acești doi bărbați poate 

să se vadă în anunțurile pe care Isus le-a făcut cu privire 

la viitoarea lor trădare. Despre Iuda, El a spus: „Adevă-

rat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde” 

(Ioan 13:21). Când ucenicii I-au cerut lui Isus să-l iden-

tifice pe trădător, El a replicat: „Acela, căruia îi voi în-

tinge bucățica, și i-o voi da” (v. 26). După aceasta, Isus 

a înmuiat bucata de pâine, i-a dat-o lui Iuda, și i-a spus: 

„Ce-ai să faci, fă repede” (v. 27). 
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Ceva mai târziu, în aceeași seară, în rugăciunea 

Lui de mijlocire, Isus a spus: „Când eram cu ei în lume, 

îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia, pe 

care Mi i-ai dat; și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul 

pierzării, ca să se împlinească Scriptura” (Ioan 17:12). 

Iată, aici Isus s-a rugat despre Iuda, dar nu pentru Iuda, 

și l-a denumit „fiul pierzării.” 

În cazul trădării lui Petru, Isus l-a anunțat: „Si-

mone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. 

Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă cre-

dința ta; și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să în-

tărești pe frații tăi” (Luca 22:31–32). 

Observați că Isus nu a spus, „dacă te vei întoarce, 

să îi întărești pe frații tăi”, ci „după ce te vei întoarce”. 

Isus era sigur de restaurarea lui Petru. Noi nu putem 

decât să tragem concluzia că această convingere a lui 

Isus a ținut în mare măsură de sensul cuvintelor Lui de 

mai devreme: „dar Eu M-am rugat pentru tine.” 

Isus s-a rugat despre Iuda. El s-a rugat pentru Si-

mon Petru. El a mijlocit pentru Petru. A acționat în ca-

litate de Preot al lui Petru. Tot așa, chiar în acest mo-

ment, Hristos acționează ca Marele nostru Preot, mijlo-

cind pentru noi.  

 Iată care este încheierea fericită a autorului Epis-

tolei, în Evrei 4:14–16: 



98 POATE SCHIMBA RUGĂCIUNEA CEVA?  |  R.C. SPROUL 

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a 

străbătut cerurile-pe Isus, Fiul lui Dumnezeu-să ră-

mânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un 

Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noas-

tre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și 

noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină 

încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndu-

rare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme 

de nevoie. 

Fie ca aceste cuvinte să devină viață pentru sufle-

tele noastre, atunci când ni le însușim. 

PĂTRUNZÂND ÎN PUTEREA RUGĂCIUNII 

Este adevărat că rugăciunea cere structură, dar 

asta nu în detrimentul spontaneității. Am încercat să vă 

ofer sfaturi pentru a evita capcanele periculoase în că-

lătoria noastră pe acest pământ. Niciun coordonator al 

unei trupe muzicale nu le spune membrilor ei să cânte 

fiecare orice îi vine în minte, după care să se aștepte să 

audă o melodie armonioasă. Trebuie să existe ordine, și 

trebuie să existe o anumită succesiune a lucrurilor. To-

tuși, există loc pentru exprimarea individualității în li-

mitele reverenței și ale ordinii în rugăciune. 

De ce ne rugăm? 

• Ne rugăm pentru că Dumnezeu a poruncit acest 

lucru și pentru că El este glorificat atunci când 

noi ne rugăm. 
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• Ne rugăm pentru că rugăciunea pregătește ini-

mile noastre pentru ceea ce vom primi de la El. 

• Ne rugăm pentru că prin rugăciune putem îm-

plini multe lucruri. 

• Ne rugăm pentru a-L adora pe Dumnezeu, pen-

tru a-L lăuda, pentru a ne exprima admirația 

pentru măreția Lui, pentru suveranitatea Lui și 

pentru acțiunile Lui minunate. 

• Ne rugăm pentru a ne mărturisi păcatele înain-

tea lui Dumnezeu, oricât de numeroase ar fi ele, 

și pentru a experimenta harul, îndurarea și ier-

tarea din mâna Lui. 

• Ne rugăm pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu 

pentru tot ceea ce este El și pentru tot ceea ce El 

a făcut. 

• Ne rugăm pentru a face cunoscute lui Dumnezeu 

cererile noastre, pentru a împlini invitația pe 

care El ne-a făcut-o. 

Atunci când ne rugăm, trebuie să ne amintim cine 

este Dumnezeu și cine suntem noi înaintea Lui. Trebuie 

să ne amintim mai înainte de toate că Numele lui Dum-

nezeu este sfânt. Trebuie să ne amintim că El este sursa 

care asigură toate nevoile noastre și că toate lucrurile 

bune vin de la El. Trebuie să trăim așa încât să facem ca 

Împărăția lui Dumnezeu să fie vizibilă în această lume. 
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Trebuie să ne mărturisim păcatele în mod regulat, fi-

indcă acesta este unul dintre semnele clare ale unui 

creștin autentic. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să 

ne protejeze de cel rău. 

Trebuie să ne amintim mereu că Dumnezeu este 

Dumnezeu, și că El nu datorează omului nimic. Așa cum 

spunea psalmistul, „El face tot ce vrea” (Psalmul 115:3). 

Noi am fost invitați să venim curajos înaintea lui Dum-

nezeu, dar niciodată cu aroganță și ușurătate. Eclesias-

tul 5:2 ne reamintește că nu trebuie să ne „rostească 

inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dum-

nezeu este în cer, și noi pe pământ”. 

În final, dacă există un secret în a învăța cum să 

ne rugăm, acesta nu este diferit de nicio altă inițiativă. 

Dacă vrem să stăpânim vreo îndemânare anume, tre-

buie să practicăm acel lucru. Dacă vrem să învățăm cum 

să ne rugăm, atunci trebuie să ne rugăm – și să conti-

nuăm să ne rugăm. 
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Dr. R.C. Sproul a fost fondatorul și președintele 

Ligonier Ministries, păstorul fondator al Saint Andrew’s 

Chapel din Sanford, Florida, primul președinte al Refor-

mation Bible College și redactor șef al revistei Tabletalk. 

Programul său radio intitulat Renewing Your Mind, este 

transmis zilnic pe sute de posturi de radio din întreaga 

lume și poate fi ascultat online.  

El a fost autorul a peste 100 de cărți, printre care 

The Holiness of God, Chosen by God, și Everyone’s a 

Theologian. 

El a fost recunoscut în lume ca argumentele sale 

articulate în apărarea ineranței Scripturii și a nevoii ca 

poporul lui Dumnezeu să fie întemeiat convingător în 

Cuvântul Lui. 

  



 

  



 

 



 

 

  



 

         MAGNA GRATIA 
                        Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își 

concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-

tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bise-

ricilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la bi-

necuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri, 

după cum urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la adresa                      

magnagratia.org și află mai mult despre lucrarea noastră,           

și citește GRATUIT cele peste 250 de cărți ale unora dintre               

cei mai buni autori creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA abonându-te         

pe website, așa încât să fii anunțat când publicăm noi resurse și 

vizitând pagina noastră de Facebook la adresa 

www.fb.com/MagnaGratiaRomania. 

4) Spune-le și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această           

lucrare. Donațiile se pot face online, la adresa               

www.magnagratia.org/donatii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la                                     

contact@magnagratia.org. Mulțumim! 




