
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Nu există niciun subiect de o importanță mai mare pentru 

fericirea omului cum este rugăciunea. Aceasta este singurul mij-

loc de comunicare cu cerul. „Este acel limbaj prin care ființa 

omenească comunică cu Creatorul ei și prin care sufletul celui 

sfânt se apropie de Dumnezeu, este primit cu mare bucurie și, 

așa cum este realitatea, locuiește cu Tatăl său ceresc”.1 Atunci 

când S-a manifestat în trup, Dumnezeu ne-a dat o poruncă so-

lemnă și cuprinzătoare, care este aplicabilă tuturor formelor de 

rugăciune – rugăciunea de taină, rugăciunea din biserică și cea 

publică - valabilă în toate timpurile și în toate vremurile, de la 

creația și până la distrugerea finală a tuturor lucrurilor – „Dum-

nezeu este Duh; și cine se închină Lui, trebuie să I se închine în 

duh și în adevăr” (Ioan 4:24).  

Marele vrăjmaș al sufletelor, profitând de starea perversă a 

minții omului, s-a folosit din plin de ingeniozitatea și răutatea 

lui pentru a împiedica practicarea acestei îndatoriri sfinte și în-

cântătoare. Cel mai eficient efort al său a fost acela de a păstra 

sufletul omului în acea letargie fatală, în acea moarte față de 

                                                     
1 A Guide to Prayer, Isaac Watts. 



sfințenie și, în consecință, față de rugăciune, în care acesta s-a 

prăbușit prin păcatul lui Adam. Bunyan are unele ilustrații izbi-

toare ale instrumentelor de care Satana se folosește pentru a 

sufoca rugăciunea, pe care le prezintă în cartea sa, intitulată 

„Războiul sfânt”. Atunci când trupele lui Emanuel au atacat Su-

fletul-omului, eforturile lor s-au concentrat pe câștigarea „Porții 

urechii”, aceasta fiind principala intrare către suflet. Dar la 

această importantă poartă era plasat, prin ordinul lui Diabolos, 

„Stimabilul-Voință, care a făcut din străvechiul său coleg Preju-

decată un individ mânios și rău intenționat, căpitan al acelei în-

căperi, și care a pus sub autoritatea lui 60 de oameni denumiți 

Surzii, ca să o păzească”, aceștia fiind îmbrăcați în cea mai straș-

nică armură a lui Diabolos, anume „un duh mut, care nu se 

roagă”. Nimic altceva nu ar fi putut depăși aceste obstacole de-

cât puterea irezistibilă a lui Emanuel. El cucerește și stăpânește, 

iar Sufletul-omului devine fericit. Rugăciunea fără încetare îl 

face pe acest născut din nou să respire atmosfera cerească. După 

o vreme, Siguranța-Carnală întrerupe și pătează această feri-

cire. Răscumpărătorul se retrage gradual, iar Satana asaltează 

sufletul cu armate de îndoieli și, pentru a împiedica rugăciunea, 

Diabolos „mânjește Poarta-gurii cu noroi”.2 Se fac mai multe 

eforturi pentru a trimite petiții, dar mesagerii nu reușesc să im-

presioneze până când, în culmea neliniștii sufletului, se găsesc 

doi mesageri potriviți, locuind nu în palate, ci într-o colibă sim-

plă3, numele lor fiind „Trezește-Dorințele” și „Umezește-Ochii”, 

ilustrând astfel cuvintele inspirate: „Căci așa vorbește Cel Prea 

                                                     
2 Războiul Sfânt, John Bunyan. 
3 Idem. 



Înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este sfânt: 

,Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie; dar sunt cu omul 

zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite, și să îmbărbă-

tez inimile zdrobite’” (Isaia 57:15). Prin aceasta, învățăm despre 

totala lipsă de valoare a dependenței de rugăciunile sfinților de 

pe pământ sau ale duhurilor glorificate din cer. Doar rugăciunile 

noastre vor fi primite. Doar „Trezește-Dorințe” al nostru și doar 

„Umezește-Ochii” din noi, doar aspirațiile noastre după Dumne-

zeu, pocăința noastră profundă și conștientizarea stării noastre 

total neajutorate ne conduc la Mântuitorul, căci doar prin El pu-

tem avea acces și putem fi adoptați în familia Tatălui nostru, 

care este în ceruri. 

Sufletul care are părtășie cu Dumnezeu ajunge la o abilitate 

de a se ruga pe care niciun fel de educație omenească nu i-o 

poate da. Exprimarea devoțională devine familiară acestuia. Du-

hul înfierii îl conduce cu o seriozitate profundă să se apropie de 

Cel infinit și veșnic, ca de un Tată. Rugăciunea de taină este, în 

esența ei, atât de spirituală, încât ea nu poate fi exprimată în 

scris. Un om care rostește cu adevărat o rugăciune nu va putea 

fi niciodată capabil, după aceea, să exprime cu gura sa sau să 

aștearnă pe hârtie dorințele, simțămintele și tânjirile nerostite 

care s-au suit la Dumnezeu împreună cu acea rugăciune. Rugă-

ciunea conduce la „religia curată și neîntinată”, la „cercetarea 

orfanilor și a văduvelor în necazurile lor”, și la păzirea noastră 

„nepătați de lume” (Iacov 1:27). Cu adevărat binecuvântați sunt 

cei ce se bucură de un simț constant al prezenței divine. Viața 

divină a creștinului poate fi măsurată prin abilitatea lui de a se 

„ruga fără încetare”, de a „căuta continuu fața lui Dumnezeu”. 



Oamenii trebuie „să se roage întotdeauna” și să „continue în ru-

găciune”. Asta nu înseamnă să repete constant o formulă anume 

de rugăciune, ci să aibă acea înclinație a minții către devoțiune, 

care face sufletul să spună „Pentru mine, a trăi este Hristos”. 

Atunci când David a fost înconjurat de întristarea Iadului, a stri-

gat dintr-o dată, „O, Doamne, scapă-mi sufletul”. Când ucenicii 

s-au aflat în pericol, ei n-au recitat rugăciunea Tatăl nostru, nici 

vreo altă formă de rugăciune, ci au strigat dintr-o dată, 

„Doamne, scapă-ne, că pierim”. Vorbind despre rugăciunea de 

taină, Bunyan se întreba cu nerăbdare: „Nu te va auzi Dumnezeu 

decât dacă vii la El cu fraze și exprimări oratorice?” Nicidecum, 

căci rugăciunea nu este, așa cum unii o consideră, rostirea câ-

torva expresii gratuite, grăbite și neînțelese, ci un simțământ 

adânc al inimii. Tot ceea ce Dumnezeu cere sunt sinceritatea și 

dependența de lucrarea de Mijlocitor a lui Hristos. „Domnul este 

lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima” 

(Psalmii 145:18). În tot ceea ce privește relația individuală a Du-

hului cu Tatăl, autorul nostru evlavios nu a greșit cu nimic. Dim-

potrivă, bucurându-se el însuși de părtășia cu Dumnezeu, ase-

menea celorlalți creștini, el a fost dornic de comuniune cu sfinții 

de pe pământ și, alegând să se închine public, el i-a stârnit pe 

mulți prin respingerea Cărții de Rugăciuni Comune. 

A-i forța sau mitui pe oameni să ia parte la serviciile religi-

oase este un lucru nejustificat, și el produce în mod natural ipo-

crizie și persecuție. Așa cum s-au petrecut lucrurile atunci când 

regele Darius a dat acel decret (Daniel 6), tot așa se întâmplă 

oridecâteori regii sau politicienii se amestecă peste libertatea 

creștină. „Cine ești tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în 



picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuși, va sta în 

picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să 

stea” (Romani 14:4). „Unul crede că poate să mănânce de toate; 

pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri” (Ro-

mani 14:2). Toată seriozitatea zilei judecății ne îndreaptă privi-

rile către necesitatea deciziei individuale, private, în toate ches-

tiunile legate de credință, închinare și comportament, sub călă-

uzirea exclusivă a inspirației divine. Sufletul omului, în starea 

lui regenerată, este templul pe care Creatorul l-a ales pentru în-

chinarea Lui, și el este infinit mai glorios decât edificiile pămân-

tești, care ajung în final să se amestece cu țărâna, în timp ce 

templele lui Dumnezeu vor fi glorioase cât va dura veșnicia. 

Până la vârsta de 16 ani, atunci când a participat la închina-

rea publică, Bunyan lua parte la recitarea Cărții de Rugăciuni 

Comune. În acea vreme, prin lege dată de Parlament, era inter-

zisă rugăciunea liberă, pedepsele fiind severe și nedrepte, servi-

ciile divine fiind obligate să respecte regulile stabilite de un ghid. 

În cadrul acestuia, era oferită o descriere generală a mulțumiri-

lor, mărturisirilor și cererilor publice care trebuiau făcute, dar 

nu era dată nicio formă de rugăciune. În prefața acestuia, puri-

tanii și-au lăsat opinia, spunând că liturghia Bisericii Angliei, în 

ciuda tuturor străduințelor și a intențiilor religioase ale celor 

care au scris-o, a făcut mai mult rău. Ceremoniile nefolositoare 

au provocat multe răutăți, acestea fiind ridicate la rang de cinste 

de către prelați, ca și cum n-ar exista nicio altă modalitate bi-

blică de închinare. Ei spuneau că acestea au devenit un idol pen-

tru cei neștiutori și superstițioși, o chestiune care a provocat 

dispute nesfârșite, și care a condus la o slujire leneșă.  



Bunyan a cântărit toate aceste lucruri și și-a reamintit de 

ignoranța și superstițiile sale din tinerețe, atunci când a socotit 

toate lucrurile sfinte în legătură cu formele exterioare, și „a cân-

tat și a spus totul cu mult devotament, ca toți ceilalți”4. Dar 

atunci când el s-a ridicat din lungul și groaznicul conflict cu pă-

catul, și când și-a început viața creștină, a preferat în mod hotă-

rât emanciparea din formele de rugăciune, și le-a tratat pe aces-

tea cu mare severitate. El a considerat că cea mai importantă 

trăsătură a lucrării creștine este darul rugăciunii. Asupra aces-

tui subiect, oameni învățați și evlavioși au avut diferite păreri, 

dar opiniile unuia cu o evlavie atât de evidentă și atât de bine 

învățat în Scriptură, sunt demne de cercetarea noastră atentă.  

Trebuie să avem multă răbdare cu tot ceea ce pare dur în 

limbajul lui, întrucât politețea urbană nu era la modă în acea 

vreme în ce privește controversele religioase. El fusese aruncat 

în închisoare cu multă cruzime, fiind amenințat cu bătăi sau 

chiar cu o moarte josnică, tocmai pentru refuzul de a se con-

forma Cărții de Rugăciuni Comune.  

Fiind stabil în judecata sa, cu conștiinciozitate și rugăciune, 

el a înfruntat toate aceste amenințări și, cu mult curaj, chiar cu 

riscul vieții sale, a publicat această carte privind rugăciunea, în 

timp ce se afla încă în închisoarea din Bedford. Eu cred că avem 

de-a face aici cu un discurs clar, concis și scriptural, care ne 

arată gândirea lui asupra acestui subiect de cea mai mare im-

portanță. 

                                                     
4 Pilgrimage of perfection, 1526, vol. 2, p.9. 



Orice formalism preconceput în rugăciune ar fi deranjat 

spiritul liber al lui Bunyan. El era un gigant în rugăciune și im-

punea cea mai profundă reverență atunci când conducea devo-

țiunea publică a celor mai mari congregații.  

Marea întrebare în legătură cu rugăciunea publică era le-

gată de posibilitatea ca predicatorul, bazându-se pe ajutorul di-

vin, să facă rugăciune înaintea lui Dumnezeu în Numele Mântu-

itorului, concepută în acel moment, sub simțământul prezenței 

Sale, sau dacă ar fi fost mai bine, după cum pare cu siguranță 

mai ușor, să citească o formă de rugăciune, din timp în timp, 

atent compusă, inclusiv în ceea ce privește frumusețea limbaju-

lui? Care dintre aceste modalități este mai în acord cu Sfânta 

Scriptură și mai plauzibil să aducă beneficii spirituale bisericii 

adunate în acel loc? Cu siguranță că această întrebare nu implică 

acuzația de schisme sau de erezie atribuită niciuneia dintre cele 

două părți. „Unul socotește o zi mai pe sus decât alta; pentru 

altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în 

mintea lui” (Romani 14:5b).  

Astfel de diferențe nu ar trebui să ne facă să ne disprețuim 

unii pe alții. Prima noastră întrebare ar trebui să fie, dacă Mân-

tuitorul a avut în intenție o formă fixă a rugăciunii. Și dacă da, 

a dat El Bisericii Sale orice altă rugăciune în afara celei mai fru-

moase și mai cuprinzătoare forme de rugăciune, denumită Tatăl 

nostru?  

Și apoi, a dat El cuiva, și dacă da, cui, autoritatea de a mo-

difica, de a adăuga sau de a scoate ceva din ea? Pe de altă parte, 

noi ar trebui să concluzionăm că „Duhul ne ajută în slăbiciunea 



noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm” (Rom. 8:26), 

apoi să ne bizuim, așa cum a făcut Bunyan, pe ajutorul promis 

al Duhului harului.  

Fără îndoială, binecuvântați sunt aceia a căror comunicare 

cu cerul le influențează întregul comportament, le dă abundență 

în cuvintele bine aranjate din rugăciunile lor, rostite în familie, 

lângă cei bolnavi sau lângă cei neajutorați, și ale căror vieți do-

vedesc că ei sunt cu Isus, că sunt învățați de El și că, dacă am 

folosi limbajul Scripturii, „se roagă cu duhul lor și cu mintea 

lor”. 

George Offor, editor 

  



 

 

„Mă voi ruga cu duhul [Duhul, cf. orig.],                                       

dar mă voi ruga și cu mintea”  

(1 Corinteni 14:15) 

 

Rugăciunea este o rânduială lăsată de Dumnezeu spre a fi 

folosită atât în public cât și în privat, o rânduială care îi aduce 

pe cei care au duhul rugăciunii într-o profundă părtășie cu Dum-

nezeu. Ea este atât de eficientă în acțiune, încât obține de la 

Dumnezeu beneficii atât pentru cel ce se roagă, cât și pentru cei 

pentru care se face rugăciunea. Rugăciunea fierbinte, eficientă, 

este produsă în inimă de Duhul Sfânt, iar acele motive pentru 

care El înclină sufletul să se roage sunt indicate de Dumnezeu5. 

Rugăciunea este ceea ce deschide inima lui Dumnezeu și este 

                                                     
5 Rugăciunea fierbinte, eficientă, este produsă în inimă de Duhul Sfânt, iar acele mo-

tive pentru care El înclină sufletul să se roage sunt indicate de Dumnezeu. Astfel au 

căpătat lucruri mărețe Iacov (Geneza 32:24-28), Moise (Exod 30:11-14; Numeri 

14:13-21), Iosua (Iosua 10:12-14), Ezechia (2 Împărați 19:14-37), femeia din Cana 

(Matei 15:21-28). „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 

5:16b) – n. ed. 



mijlocul prin care sufletul, chiar dacă este gol, va fi umplut. Prin 

rugăciune, creștinul poate să își deschidă inima înaintea lui 

Dumnezeu ca înaintea unui prieten, și să capete mărturia proas-

pătă a prieteniei lui Dumnezeu față de el. Aș putea să aloc mult 

spațiu deosebirii pe care trebuie să o facem între rugăciunea pu-

blică și cea privată, ca și între rugăciunea în inimă și cea făcută 

cu vocea. De asemenea, ar trebui spuse câteva lucruri în privința 

deosebirii între darurile și harul rugăciunii; dar, evitând în mod 

intenționat acest lucru, mă voi concentra aici pe esența rugăciu-

nii, fără de care orice înălțare a mâinilor, ochilor și vocilor noas-

tre vor fi lipsite de vreun scop. „Mă voi ruga cu Duhul”. 

Această discuție se va concentra, în primul rând, pe a arăta 

ce este rugăciunea adevărată, apoi ce înseamnă să ne rugăm cu 

Duhul, după care ce înseamnă să ne rugăm deopotrivă cu Duhul 

și cu mintea. Ulterior, voi face câteva aplicații practice. 

În primul rând iată ce este rugăciunea adevărată: Rugăciu-

nea este o revărsare sinceră, conștientă, plină de dragoste, a ini-

mii (sau sufletului) înaintea lui Dumnezeu, prin Hristos, în pu-

terea și cu ajutorul Duhului Sfânt, cerând lucrurile pe care Dum-

nezeu le-a promis, sau conform Cuvântului Lui, spre binele Bise-

ricii, cu supunere, în credință, față de voia lui Dumnezeu. 

În această descriere, am enumerat șapte lucruri legate de 

rugăciune: 

a) este sinceră; 

b) este conștientă; 



c) este o revărsare plină de dragoste a inimii sau sufletului 

înaintea lui Dumnezeu, prin Hristos; 

d) se face în puterea și cu ajutorul Duhului Sfânt; 

e) cere lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis; 

g) este îndreptată spre binele Bisericii; 

h) manifestă supunere, în credință, față de voia lui Dumne-

zeu. 

În primul rând, rugăciunea este o revărsare sinceră a sufle-

tului înaintea lui Dumnezeu. Sinceritatea este un har care pă-

trunde în toate celelalte haruri ale lui Dumnezeu din noi și în 

toate acțiunile unui creștin, având capacitatea de a le influența, 

altfel acestea nu sunt primite de Dumnezeu. Așa stau lucrurile 

în privința rugăciunii, despre care David vorbește în mod parti-

cular atunci când o menționează în următorul Psalm: „Am stri-

gat către El cu gura mea, și îndată lauda a fost pe limba mea. 

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

ascultat Domnul” (Psalmii 66:17-18). Sinceritatea este parte din 

exercițiul rugăciunii, fără de care Dumnezeu nu va privi la vor-

bele noastre ca fiind rugăciune în sensul bun al cuvântului: „Pă-

zește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. Eu zic Domnului: 

„Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire!” Sfinții, care 

sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii 

se înmulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-

aduc jertfele lor de sânge, și nu pun numele lor pe buzele mele” 

(Psalmii 16:1-4). „Voi Mă veți chema, și veți pleca; Mă veți ruga, 



și vă voi asculta. Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți 

căuta cu toată inima” (Ieremia 29:12-13). Lipsa sincerității L-a 

determinat pe Dumnezeu să respingă rugăciunile evreilor, în 

Osea 7:14, acolo unde El a spus, „nu strigă către Mine din inimă, 

ci se bocesc în așternutul lor; turbează după grâu și must, și se 

răzvrătesc împotriva Mea” (Osea 7:14). Aceștia se rugaseră doar 

pentru a fi văzuți de alții, pentru a-și manifesta ipocrizia, pentru 

a fi aplaudați de semenii lor. Sinceritatea a fost ceea ce Hristos a 

lăudat la Natanael, când acesta se afla sub smochin: „Iată un is-

raelit în care nu este vicleșug”. Vedem că acest om bun își vărsa 

sufletul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune sub acel smochin, și 

aceasta cu un duh smerit și sincer. Rugăciunea care are aceste 

lucruri în ea ca unele dintre principalele ingrediente este rugă-

ciunea pe care Dumnezeu o primește. „Jertfa celor răi este o 

scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi 

este plăcută” (Proverbe 15:8).  

Motivul pentru care sinceritatea trebuie să fie unul dintre 

elementele esențiale ale rugăciunii acceptată de Dumnezeu stă 

în faptul că sinceritatea duce sufletul în toată simplitatea des-

chiderii inimii sale înaintea lui Dumnezeu și îl împinge să-și pre-

zinte situația într-un mod simplu, fără ambiguități; își vede și 

își condamnă neputințele, fără a se ascunde; strigă la Dumnezeu 

din toată inima, fără a încerca să Îl lingușească. „Aud pe Efraim 

bocindu-se: ,M-ai pedepsit, și am fost pedepsit, ca un junc nede-

prins la jug; întoarce-mă Tu, și mă voi întoarce, căci Tu ești 

Domnul, Dumnezeul meu!” (Ieremia 31:18). Sinceritatea este 

aceeași în odăița vieții private și înaintea lumii întregi. Ea nu 

știe cum să poarte haine diferite - o haină înaintea oamenilor, și 



o alta pentru situațiile din viața privată. Sinceritatea se concen-

trează pe a căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu și pe a intra în 

prezența Lui, atunci când se manifestă în rugăciune. Nu se ma-

nifestă în lingușeală, întrucât Dumnezeu se uită la inimă. Since-

ritatea se uită de asemenea la inimă, de unde pleacă rugăciunea, 

căci Dumnezeu ascultă rugăciunea însoțită de sinceritate. 

Rugăciunea este o revărsare sinceră și conștientă a inimii 

sau a sufletului. Ea nu este, așa cum unii o consideră în mod 

greșit, o repetiție de cuvinte gratuite, lingușitoare, ci o vorbire 

conștientă a inimii. Rugăciunea are în ea o sensibilitate și con-

știență a multor lucruri: uneori conștientizarea păcatului, alte-

ori a îndurării căpătate, alteori a disponibilității lui Dumnezeu 

de a oferi îndurare etc.  

Un simț al lipsei îndurării, ca urmare a pericolului păcatului. 

Sufletul, zic eu, simte, și din cauza simțămintelor lui, el suspină, 

geme și strigă către inimă. Rugăciunea adevărată izvorăște din 

inimă, atunci când aceasta este copleșită de durere și amără-

ciune, după cum sângele este forțat să țâșnească în afara trupu-

lui datorită unei poveri grele care apasă asupra lui (1 Samuel 

1:10; Psalmii 69:3). David răcnea, striga, plângea, era doborât, 

eșua în a-și aținti privirea, își pierdea vioiciunea etc. (Psalmii 

38:8-10). Ezechia plângea ca un porumbel (Isaia 38:14). Efraim 

își deplângea situația (Ieremia 31:18). Petru a plâns cu amar 

(Matei 26:75). Toate acestea formează un simțământ al dreptății 

lui Dumnezeu, al vinovăției păcatului, al durerilor Iadului și al 

distrugerii. „Mă înfășuraseră legăturile morții, și m-apucaseră 



sudorile mormântului; eram pradă necazului și durerii” (Psal-

mii 116:3). Și în alt loc, „noaptea, mâinile îmi stau întinse fără 

curmare; sufletul meu nu vrea nicio mângâiere” (Psalmii 77:2). 

Și din nou, „Sunt gârbovit, peste măsură de istovit; toată ziua 

umblu plin de întristare” (Psalmii 38:6). În toate aceste situații, 

și în sute altele asemenea lor, poți vedea că rugăciunea duce cu 

ea un simțământ conștient, o dispoziție clară, izvorâtă dintr-o 

conștientizare a păcatului. 

1.2.2. Uneori avem de-a face cu o conștientizare dulce a în-

durării primite, îndurare care ne încurajează, ne mângâie, ne 

întărește, ne revigorează și ne iluminează. În felul acesta își re-

varsă David sufletul pentru a-L binecuvânta și lăuda, și pentru 

a admira pe mărețul Dumnezeu pentru bunătatea și dragostea 

Lui, manifestate față de un sărman ticălos ca el. „Binecuvân-

tează, suflete, pe Domnul, și tot ce este în mine să binecuvânteze 

Numele Lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul, și nu 

uita nici una din binefacerile Lui!6 El îți iartă toate fărădelegile 

tale El îți vindecă toate bolile tale; El îți izbăvește viața din 

groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare; El îți satură 

de bunătăți bătrânețea, și te face să întinerești iarăși ca vultu-

rul” (Psalmii 103:1-5). În felul acesta, rugăciunile sfinților se 

transformă în laudă și mulțumire, și totuși ele rămân rugăciuni. 

Aceasta este o taină – copiii lui Dumnezeu se roagă cu laudele 

lor, după cum este scris, „nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice 

lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin 

rugăciuni și cereri, cu mulțumiri” (Filipeni 4:6). O mulțumire 

                                                     
6 Cât de ușor este să uităm toate binefacerile lui Dumnezeu și cât de imposibil pare 

să ni le amintim pe toate. – nota editorului. 



conștientă pentru îndurarea căpătată reprezintă o rugăciune 

puternică înaintea lui Dumnezeu, căci ea Îl convinge într-un 

mod de nedescris. 

Există uneori în rugăciune un simț sufletesc al îndurării de 

care este nevoie. Acest lucru înflăcărează iarăși sufletul. David 

spunea, „Căci Tu Însuți, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Is-

rael, Te-ai descoperit robului Tău, zicând: ,Eu îți voi întemeia o 

casă!’ De aceea a îndrăznit robul Tău să-Ți facă această rugă-

ciune” (2 Samuel 7:27). Acest lucru i-a provocat pe Iacov, David, 

Daniel și alții – să aibă un sentiment al îndurării necesare – lu-

cru care i-a determinat să își prezinte situația înaintea lui Dum-

nezeu, dar nu prin porniri neordonate, nici printr-o modalitate 

neînțeleaptă și superficială, care să îi conducă să bâlbâie câteva 

cuvinte scrise pe hârtie, ci cu suspine, cu putere, cu înflăcărare 

și continuu, fiind conștienți de lipsurile lor, de ticăloșia lor și de 

dorința lui Dumnezeu de a le arăta îndurare (Geneza 32:10-11; 

Daniel 9:3-4). O conștientizare sănătoasă a păcatului și a încu-

rajării din partea lui Dumnezeu de a veni la El, reprezintă o carte 

de rugăciuni mai bună decât cea care este izvorâtă din cartea 

maslului papal7, care nu e decât pleava șiretlicurilor papilor, a 

unor călugări și a nu mai știu cui. 

În al treilea rând, rugăciunea este o revărsare sinceră, con-

știentă și plină de dragoste a sufletului înaintea lui Dumnezeu. 

                                                     
7 v. Cartea Martirilor, de John Foxe. 



O, câtă căldură, putere, viață, vigoare și dragoste se găsesc într-

o rugăciune corectă! „Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa 

Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!” (Psalmii 42:1). 

„Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în ne-

prihănirea cerută de Tine!” (Psalmii 119:40). „Suspin după mân-

tuirea Ta, Doamne, și Legea Ta este desfătarea mea” (Psalmii 

119:174). „Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile 

Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!” 

(Psalmii 84:2). „Totdeauna mi se topește sufletul de dor după 

legile Tale” (Psalmii 119:20). Observați ce spune aici, „sufletul 

meu suspină și tânjește” – tânjește, tânjește etc. O, ce dragoste 

este descoperită aici în rugăciune! Același lucru îl avem descris 

în rugăciunea lui Daniel: „Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia 

aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru 

Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste ce-

tatea Ta și peste poporul Tău!” (Daniel 9:19). Fiecare silabă 

poartă în ea o insistență puternică. Iacov denumește o astfel de 

revărsare a inimii drept rugăciunea fierbinte, sau rugăciunea lu-

crătoare. Tot așa, Isus „a ajuns într-un chin ca de moarte, și a 

început să Se roage și mai fierbinte” (Luca 22:44). Altfel spus, 

El Și-a arătat și mai mult simțământul și tânjirea după Dumne-

zeu, după mâna Lui, care dă ajutor. O, cât de departe se află ma-

joritatea oamenilor, în rugăciunile lor, de această rugăciune, 

adică de rugăciunea făcută în prezența lui Dumnezeu! Vai! Cea 

mai mare parte a oamenilor nu își împlinesc cu conștiinciozitate 

această îndatorire. Chiar și în ceea ce-i privește pe cei care totuși 

se roagă, îmi este teamă că mulți dintre ei sunt foarte străini de 

o revărsare sinceră, conștientă și plină de dragoste a inimilor 



sau sufletelor lor înaintea lui Dumnezeu. Se poate chiar ca ei să 

se mulțumească cu un soi de lucrare sumară a buzelor și cu un 

exercițiu trupesc de plecare pe genunchi, murmurând câteva ru-

găciuni imaginare. Atunci când dragostea este implicată cu ade-

vărat în rugăciune, întreg omul este angajat, așa încât, într-o 

astfel de rugăciune, sufletul se va concentra cu totul asupra ace-

lui lucru bun după care tânjește, anume comuniunea cu Hristos 

și mângâierea Lui. Sfinții preferă mai degrabă să-și cheltuie pu-

terea și să-și piardă viața, decât să plece de la locul comuniunii 

fără binecuvântarea Lui (Psalmii 69:3; 38:9-10; Geneza 32:24-

26).   

Toate aceste lucruri sunt mult, mult prea evidente, dacă te 

uiți la ignoranța, profanitatea și spiritul de invidie care domnesc 

în inimile acelor oameni ce sunt atât de înfierbântați după for-

mele, dar nu după puterea rugăciunii. Cu greu doi dintr-o sută 

de oameni cunosc ce înseamnă să fii născut din nou, să ai păr-

tășie cu Tatăl prin Fiul, să simți puterea harului sfințitor în 

inimă; cu toate rugăciunile lor, ei trăiesc vieți blestemate, pline 

de beții, curvii și lucruri abominabile, pline de răutate, invidie, 

înșelăciune, persecutându-i pe copiii preaiubiți ai lui Dumnezeu. 

O, ce distrugere îngrozitoare vine peste ei! Toate adunările lor 

ipocrite, toate rugăciunile lor vor fi incapabile să îi ajute sau să 

îi protejeze. 

Repet, rugăciunea este o revărsare a inimii sau sufletului. 

Rugăciunea este o deschidere a sufletului omului, o deschidere 

a inimii înaintea lui Dumnezeu, o revărsare plină de dragoste a 

sufletului, în cereri, suspine și gemete. David spunea, „Doamne, 

toate dorințele mele sunt înaintea Ta, și suspinele mele nu-Ți 



sunt ascunse” (Psalmii 38:9). Și iarăși, „Sufletul meu însetează 

după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu; când mă voi duce și 

mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?... Mi-aduc aminte, și-mi 

vărs tot focul inimii în mine” (Psalmii 42:2, 4). Notează ce spune 

el, „îmi vărs tot sufletul”. Este o expresie care are sensul că, în 

rugăciune, însăși viața și întreaga putere merg înaintea lui 

Dumnezeu. Așa cum spune în alt loc, „Popoare, în orice vreme, 

încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu 

este adăpostul nostru” (Psalmii 62:8). Aceasta este rugăciunea 

față de care este făcută promisiunea de eliberare a unei ființe 

sărmane din captivitate și robie. „Și dacă de acolo vei căuta pe 

Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi dacă-L vei căuta din toată 

inima ta și din tot sufletul tău” (Deuteronom 4:29).  

Din nou, rugăciunea este o revărsare inimii înaintea lui 

Dumnezeu. Acest lucru ne arată caracterul superior al duhului 

de rugăciune. Ea se concentrează asupra mărețului Dumnezeu. 

„Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel 

viu; când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?” 

(Psalmii 42:2). Asta demonstrează că sufletul care se roagă în 

felul acesta descoperă o goliciune în toate lucrurile de sub cer, 

astfel încât el își găsește odihna și satisfacția sufletului doar în 

Dumnezeu. „Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, și-a 

pus nădejdea în Dumnezeu, și stăruiește, zi și noapte, în cereri 

și rugăciuni” (1 Timotei 5:5). Așa afirma și David: „În Tine, 

Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de rușine niciodată! 

Scapă-mă, în dreptatea Ta, și izbăvește-mă! Pleacă-Ți urechea 

spre mine, și ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, 

unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu 



ești stânca și cetățuia mea. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din 

mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor! Căci Tu 

ești nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din 

tinerețea mea” (Psalmii 71:1-5). Mulți oameni pot vorbi despre 

Dumnezeu, dar rugăciunea corectă face din Dumnezeu nădej-

dea, temelia și totul pentru ea. Rugăciunea corectă nu vede ni-

mic substanțial și vrednic către care să își îndrepte atenția, în 

afara lui Dumnezeu. Și ea face aceasta, așa cum s-a spus mai 

devreme, într-o modalitate sinceră, conștientă și plină de dra-

goste. 

După cum am afirmat, rugăciunea este o revărsare sinceră, 

conștientă și plină de dragoste a inimii sau sufletului înaintea 

lui Dumnezeu, prin Hristos. Acest „prin Hristos” trebuie adău-

gat aici, altfel am putea pune sub semnul întrebării însăși ideea 

de rugăciune, chiar dacă, în aparență, cuvintele rostite ar dovedi 

o oratorie deosebită.  

Hristos este calea prin care sufletul este primit înaintea lui 

Dumnezeu, fără de care este imposibil ca până și o singură do-

rință să poată ajunge la urechile Domnului Savaot (Ioan 14:6). 

„Și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să 

fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face” 

(Ioan 14:13-14). Aceasta a fost modalitatea în care Daniel s-a ru-

gat pentru poporul lui Dumnezeu. El a făcut rugăciunea în Nu-

mele lui Hristos: „Ascultă dar, acum, Dumnezeul nostru, rugă-

ciunea și cererile robului Tău și, pentru dragostea Domnului, fă 

să strălucească Fața Ta peste sfântul Tău locaș pustiit” (Daniel 

9:17). La fel s-a rugat și David: „pentru Numele Tău, Doamne”, 

adică pentru Numele lui Hristos, „iartă-mi fărădelegea, căci 



mare este!” (Psalmii 25:11). Dar acum, nu oricine menționează 

în rugăciune Numele lui Hristos se roagă cu adevărat, într-un 

mod autentic, înaintea lui Dumnezeu, în Numele lui Hristos sau 

prin El. Această venire înaintea lui Dumnezeu prin Hristos este 

cea mai dificilă parte a rugăciunii. Un om poate fi foarte repede 

conștient de faptele lui și să dorească cu sinceritate îndurarea, 

și totuși să nu fie capabil să vină la Dumnezeu prin Hristos. Acel 

om care vine la Dumnezeu prin Hristos trebuie să aibă mai întâi 

cunoașterea Lui: „Și fără credință este cu neputință să fim plă-

cuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că 

El este, și că răsplătește pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6). Astfel, 

cel care vine la Dumnezeu prin Hristos trebuie făcut capabil să-

L cunoască pe Hristos. Moise spunea: „Acum, dacă am căpătat 

trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaște, 

și voi avea trecere înaintea Ta” (Exod 33:13).  

Acest Hristos nu poate fi revelat de nimeni altcineva decât de 

Tatăl (Matei 11:27). A veni la Dumnezeu prin Hristos înseamnă ca 

sufletul să aibă abilitatea dată de Dumnezeu de a se adăposti la 

umbra Domnului Isus, așa cum un om se adăpostește sub un lu-

cru care îi servește drept mijloc de protecție (Matei 16:16)8. Iată 

de ce David a folosit atât de des termeni precum pavăză, stăpân, 

turn, fortăreață, stâncă, referindu-se la Hristos (Psalmii 18:2; 

                                                     
8 Isus Hristos a deschis calea către Dumnezeu Tatăl prin jertfa Lui de pe cruce. Pă-

cătoșii nu trebuie să se mai teamă de sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, căci aces-
tea nu îi mai împiedică să vină la El. Ei doar trebuie să strige la Dumnezeu în Numele 

lui Isus, să pledeze în virtutea sângelui ispășitor al lui Isus, și Îl vor găsi pe Dumne-

zeu așezat pe tronul de har, gata să îi audă și să îi asculte. Numele lui Isus nu este 

niciodată un pașaport cu care rugăciunile noastre să eșueze. În acest Nume, omul 

poate să se apropie cu îndrăzneală de Dumnezeu și să ceară cu încredere, căci Dum-

nezeu a promis că va asculta astfel de rugăciuni. Gândește-te, cititorule, nu este 

aceasta o încurajare la rugăciune? – J.C. Ryle (n. ed.) 



27:1; 28:1), și aceasta nu pentru că, prin El, David i-a biruit pe 

vrăjmașii lui, ci pentru că, prin Hristos, David a găsit har înaintea 

lui Dumnezeu Tatăl. Tot așa îi transmite El și lui Avraam: „nu te 

teme; Eu sunt scutul tău, și răsplata ta cea foarte mare” (Geneza 

15:1). Așadar, omul care vine la Dumnezeu prin Hristos, trebuie 

să aibă credință, prin care se îmbracă cu Hristos. Acela care are 

credință este născut din Dumnezeu, născut din nou, și astfel de-

vine unul dintre copiii lui Dumnezeu, în virtutea cărui fapt este 

unit cu Hristos și făcut mădular al Lui (Ioan 3:5, 7; 1:12). Astfel, 

el vine apoi la Dumnezeu, în calitate de mădular al lui Hristos, 

așa încât Dumnezeu privește la acel om ca la o parte din Hristos, 

parte din trupul Lui, din carnea și oasele Lui, unit cu El prin ale-

gere, convertire și iluminare, în inima căruia locuiește Duhul, 

prin lucrarea lui Dumnezeu (Efeseni 1:6). Întrucât această ființă 

sărmană este acum mădular al trupului Domnului Isus, și astfel 

capătă intrare înaintea lui Dumnezeu, prin virtutea acestei uni-

uni, el primește Duhul Sfânt, prin care este făcut capabil să își 

verse sufletul înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru mă conduce la 

a patra trăsătură a rugăciunii. 

În al patrulea rând, rugăciunea este o revărsare sinceră, con-

știentă, plină de dragoste, a inimii (sau sufletului) înaintea lui 

Dumnezeu, prin Hristos, în puterea și cu ajutorul Duhului Sfânt. 

Aceste lucruri sunt atât de dependente unul de celălalt, încât ru-

găciunea este imposibilă fără înșiruirea tuturor. Oricât de im-

presionantă ar fi, fără aceste lucruri, soarta certă a unei rugă-

ciuni ar fi respingerea ei de către Dumnezeu. Fără o revărsare 



sinceră, conștientă și plină de dragoste a inimii înaintea lui 

Dumnezeu, ea nu rămâne decât o trudă a buzelor. Dacă nu ar fi 

făcută prin Hristos, rugăciunea ar eșua să sune bine în urechile 

lui Dumnezeu. De asemenea, dacă nu este făcută în puterea și 

cu ajutorul Duhului Sfânt, rugăciunea ar fi precum gestul fiilor 

lui Aaron, care au adus pe altar un foc străin (Levitic 10:1-2). 

Dar voi vorbi mai mult despre acest lucru în capitolul următor, 

motiv pentru care, între timp, voi spune că ceea ce nu este cerut 

în rugăciune prin învățătura și ajutorul Duhului, nu poate fi 

„după voia lui Dumnezeu” (Romani 8:26-27).  

În al cincilea rând, rugăciunea este o revărsare sinceră, con-

știentă, plină de dragoste, a inimii (sau sufletului) înaintea lui 

Dumnezeu, prin Hristos, în puterea și cu ajutorul Duhului Sfânt, 

cerând lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis, sau conform Cu-

vântului Lui (Matei 6:6-8). Rugăciunea este validă atunci când 

ea se află în limitele Cuvântului lui Dumnezeu. Când rugăciunea 

trece dincolo de Cartea sfântă, ea devine o blasfemie sau, în cel 

mai fericit caz, o vorbărie goală. Atunci când s-a aflat în rugă-

ciune, David și-a păstrat privirea ațintită la Cuvântul lui Dum-

nezeu. El spunea: „Sufletul meu este lipit de țărână: înviorează-

mă, după făgăduința Ta! Eu îmi istorisesc căile, și Tu mă asculți: 

învață-mă orânduirile Tale! Fă-mă să pricep calea poruncilor 

Tale, și voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate. Îmi plânge 

sufletul de durere: ridică-mă după Cuvântul Tău!” (Psalmii 

119:25-28; v. și versetele 41, 42, 58, 65, 74, 81, 82, 107, 147, 154, 



169, 170). „Adu-Ți aminte de făgăduința dată robului Tău, în 

care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!” (Psalmii 119:49). Și este 

adevărat că Duhul Sfânt nu trezește și nu stârnește inima creș-

tinului în alt fel decât prin intermediul Cuvântului, aplicându-l 

inimii și deschizându-l acestuia, astfel încât omul devine provo-

cat să meargă înaintea Domnului și să-I spună situația lui, să 

insiste și să ceară totul conform Cuvântului. Aceasta a fost situ-

ația lui Daniel, acel măreț profet al lui Dumnezeu. El a înțeles 

pentru început, din Cuvânt, faptul că robia copiilor lui Israel era 

dificilă, dar și că ea era pe sfârșite. Apoi, conform acelui Cuvânt, 

a venit cu rugăciunea sa înaintea lui Dumnezeu. „Eu, Daniel”, a 

spus el, „am văzut din cărți”, adică din scrierile lui Ieremia, „că 

trebuiau să treacă șaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusa-

limului, după numărul anilor, despre care vorbise Domnul către 

prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, 

ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă” (Da-

niel 9:2-3). Așa spun și eu, anume că Duhul este Ajutorul și Stă-

pânul sufletului, atunci când acesta se roagă după voia lui Dum-

nezeu. El este călăuzit prin și conform Cuvântului lui Dumnezeu 

și a promisiunii Lui. Așa a făcut Domnul Isus Hristos chiar în 

momentul când viața Lui a fost pusă în joc: „Crezi că n-aș putea 

să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai 

mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini 

Scripturile, care zic că așa trebuie să se întâmple?” (Matei 

26:53-54). Este ca și cum El ar fi spus: „Unde există vreun cu-

vânt în Scriptură, care să afirme că trebuie să fiu eliberat din 

mâinile vrăjmașilor Mei, și ajutat de îngeri? Scriptura nu susține 

o astfel de rugăciune, căci ea afirmă tocmai contrariul”. Astfel, 



rugăciunea Lui fost formulată conform Cuvântului și promisiu-

nii. Duhul Sfânt ne călăuzește prin intermediul Cuvântului atât 

în ce privește modalitatea în care ne rugăm, cât și în ceea ce 

privește conținutul rugăciunii. „Ce este de făcut atunci? Mă voi 

ruga cu duhul [Duhul – cf. orig.], dar mă voi ruga și cu mintea” 

(1 Corinteni 14:15). Dar, în afara Cuvântului, nu există niciun fel 

de posibilitate de a înțelege ceva. Dacă oamenii nesocotesc Cu-

vântul Domnului, „ce înțelepciune au ei?” (Ieremia 8:9). 

În al șaselea rând, rugăciunea este o revărsare sinceră, con-

știentă, plină de dragoste, a inimii sau sufletului înaintea lui 

Dumnezeu, prin Hristos, în puterea și cu ajutorul Duhului Sfânt, 

cerând lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis, sau conform Cu-

vântului Lui, spre binele Bisericii. Această clauză se referă la 

orice lucru care este spre onoarea lui Dumnezeu, spre procla-

marea lui Hristos sau spre beneficiul copiilor Lui. Dumnezeu, 

Hristos și poporul Lui sunt atât de strâns uniți încât, atunci când 

ne rugăm spre binele oricăruia, va trebui să includem în rugă-

ciunile noastre cereri spre binele Bisericii, spre glorificarea lui 

Dumnezeu și spre proclamarea lui Hristos. Întrucât așa cum 

Hristos este în Tatăl și sfinții sunt în Hristos, iar acela care se 

atinge de sfinți, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu, tre-

buie să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului [autorul face aici 

referire simbolic la Biserică - n.tr.] și pentru tot ceea ce se cere 

de la tine în acest sens. Biserica nu se va bucura de o pace per-

fectă decât când va ajunge în cer, iar Hristos nu dorește nimic 

mai mult pentru ea decât să o aibă în cer. De asemenea, cerul 



este locul pe care Dumnezeu l-a dat Bisericii, prin Hristos. Așa-

dar, cel care se roagă pentru pacea și binele Sionului, adică a Bi-

sericii, cere în rugăciunea lui ceea ce Hristos a cumpărat cu sân-

gele Său și ceea ce Tatăl I-a dat ca preț al suferințelor Lui. Cel care 

se roagă astfel, trebuie să se roage ca Biserica să aibă parte de har 

din abundență, ca ea să primească ajutor pentru a se împotrivi 

tuturor încercărilor, ca Dumnezeu să nu lase ca vreun lucru să fie 

prea dificil pentru ea și ca toate lucrurile să lucreze împreună 

spre binele ei, astfel încât Dumnezeu să îi păzească pe copiii Lui 

nepătați și fără vină, spre gloria Lui, în mijlocul acestui neam ti-

călos și stricat. Aceasta este esența rugăciunii lui Hristos din Ioan 

17. Toate rugăciunile lui Pavel s-au îndreptat în acea direcție, 

după cum ne arată așa de bine una dintre acestea: „Și mă rog ca 

dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice 

pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și 

să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada 

neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu” 

(Filipeni 1:9-11). După cum poți vedea, chiar și o rugăciune scurtă 

poate fi plină de dorințe bune pentru Biserică, de la început și 

până la sfârșit. Pavel s-a rugat ca Biserica să reziste și să continue, 

și acestea în cea mai frumoasă dispoziție, așa încât ea să fie înfă-

țișată fără pată, sinceră și fără zbârcitură în ziua lui Hristos, in-

diferent de câte ispite sau persecuții ar avea parte (Efeseni 1:16-

21; 3:14-19; Coloseni 1:9-13).  

În al șaptelea rând, așa cum am spus, rugăciunea se supune 

voii lui Dumnezeu și spune „facă-se voia Ta”, așa cum Hristos 



ne-a învățat (Matei 6:10). De aceea, copiii Domnului sunt che-

mați ca, în umilință, să se abandoneze pe ei înșiși, rugăciunile 

lor și tot ce au, la picioarele Dumnezeului lor, astfel încât El să 

se folosească de ei așa cum consideră mai bine, potrivit înțelep-

ciunii Sale cerești. Totuși, ei nu se vor îndoi de faptul că Dum-

nezeu va răspunde dorinței poporului Său în modalitatea în care 

să fie cel mai bine spre avantajul lor și spre gloria Lui. Atunci 

când sfinții se roagă astfel, în supunere față de voia lui Dumne-

zeu, nu se pune problema ca ei să se îndoiască sau să pună sub 

semnul întrebării dragostea și bunătatea lui Dumnezeu față de 

ei. Însă, întrucât ei nu sunt întotdeauna atât de înțelepți, Satana 

poate uneori să aibă câștig de cauză față de ei, ispitindu-i să se 

roage pentru lucrurile pe care, dacă le-ar avea, n-ar fi de folos 

nici slavei lui Dumnezeu, și nici n-ar fi spre binele poporului Lui. 

„Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după 

voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, 

știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut” (1 Ioan 

5:14-15). Așa cum am spus mai devreme, acea rugăciune care nu 

este adusă în și prin Duhul Sfânt nu va căpăta răspuns, pentru 

că ea se află în afara voii lui Dumnezeu. Doar Duhul cunoaște 

care este voia lui Dumnezeu și, în consecință, El știe cum să Se 

roage conform cu acea voie. „În adevăr, cine dintre oameni cu-

noaște lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? 

Tot așa: nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de 

Duhul lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:11). Voi prezenta ceva mai 

târziu mai multe lucruri despre aceasta. Am văzut, așadar, ce 

este rugăciunea. 

  



 

 

 

Mă voi ruga cu Duhul. A se ruga cu Duhul – căci numai în 

felul acesta cel care se roagă poate să fie primit de Dumnezeu – 

înseamnă ca omul, așa cum s-a spus mai devreme, să vină înain-

tea lui Dumnezeu prin Hristos, sincer, conștient și cu dragoste, 

iar aceasta trebuie să fie lucrarea Duhului lui Dumnezeu.  

Nu există în lumea aceasta nicio biserică și niciun om care 

să poată veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune fără ajutorul 

Duhului Sfânt. „Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl, 

într-un Duh” (Efeseni 2:18). Așa afirmă Pavel și în alt loc, „Și în 

același fel și Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, pentru că 

noi nu știm ce să cerem așa cum ar trebui, dar Duhul Însuși mij-

locește cu suspine negrăite. Dar Cel care cercetează inimile știe 

care este gândirea Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți 

potrivit cu voia lui Dumnezeu” (Romani 8:26-27, GBVN). Întru-

cât în acest pasaj al Scripturii ne sunt prezentate atât de complet 

duhul rugăciunii și incapacitatea omului de a se ruga fără el, voi 



folosi doar câteva cuvinte pentru a comenta asupra acestor lu-

cruri. 

„Pentru că noi...”. Observați în primul rând persoana care 

vorbește și persoanele despre care se vorbește, căci Pavel se in-

clude aici chiar și pe sine, precum și pe toți apostolii. Noi, apos-

tolii, noi, lucrătorii aceștia extraordinari, cei ce suntem ziditori 

înțelepți ai bisericii; noi, dintre care unii am fost chiar răpiți în 

Paradis (Romani 15:16; 1 Corinteni 3:10; 2 Corinteni 12:4) -  „noi 

nu știm ce să cerem...” Cu siguranță că orice om de pe Pământ 

ar mărturisi că Pavel și însoțitorii lui erau cu mult mai capabili 

să facă orice lucrare pentru Dumnezeu decât ar putea să facă 

vreun papă ori vreun prelat mândru din biserica Romei; ei ar fi 

putut de asemenea să întocmească o Carte a Rugăciunilor Co-

mune, ca și cei care au făcut în realitate acest lucru; ei nu erau 

cu nimic mai prejos decât toți aceștia, fie în har, fie în darurile 

lor.9  

„Pentru că noi nu știm ce să cerem”. Nu știm care sunt lu-

crurile pentru care ar trebui să ne rugăm, nici persoanele pentru 

care să ne rugăm, nici modalitatea în care să ne rugăm – nu știm 

niciunul dintre lucrurile acestea, decât prin ajutorul Duhului. Ar 

trebui să ne rugăm pentru părtășia cu Dumnezeu, prin Hristos? 

Ar trebui să ne rugăm pentru credință, pentru justificarea prin 

har și pentru a primi o inimă cu adevărat sfințită? Nu știm cum 

să ne rugăm pentru niciunul dintre lucrurile acestea. „În adevăr, 

cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de duhul 

omului, care este în el? Tot așa: nimeni nu cunoaște lucrurile lui 

                                                     
9 v. Acts and Monuments, de John Foxe, v. 2. 



Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:11). Dar 

aici apostolii vorbesc despre lucrurile interioare, spirituale, pe 

care lumea nu le cunoaște (Isaia 29:11).  

Din nou, întrucât noi nu cunoaștem esența rugăciunii fără 

ajutorul Duhului, tot așa nu cunoaștem nici modalitatea în care 

să ne rugăm, dacă Duhul nu ne învață. De aceea, apostolul ada-

ugă: „Pentru că noi nu știm ce să cerem așa cum ar trebui”; dar 

Duhul ne ajută în neputințele noastre, cu suspine și gemete ne-

grăite. Observați aici faptul că apostolul afirmă că ei nu puteau 

să vină atât de bine și atât de deplin înaintea lui Dumnezeu în 

maniera care este necesară, în timp ce oamenii din zilele noastre 

gândesc că ei pot. 

Chiar și în momentele lor cele mai bune, atunci când Duhul 

Sfânt i-a ajutat, apostolii și-au recunoscut neputința de a veni 

înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie, astfel încât Duhul Sfânt 

a trebuit să se roage pentru ei cu suspine negrăite. 

În acest aspect, înțelepții zilelor noastre se cred atât de pri-

cepuți, pretinzând că ei stăpânesc atât modalitatea cât și conți-

nutul rugăciunilor lor, ca și cum le-ar avea la degetul mic. Ei 

stabilesc ce rugăciune trebuie rostită în fiecare zi, și aceasta cu 

20 de ani înainte de momentul în care ea ar trebui rostită. O 

rugăciune prestabilită pentru Crăciun, alta pentru Paști, și câte 

una pentru fiecare dintre cele șase zile de după Paști. Ei au sta-

bilit cu titlu de obligativitate și cât de multe silabe trebuie spuse 

în fiecare dintre rugăciunile rostite în adunările publice. Pentru 

fiecare zi a vreunui sfânt, ei au pregătit deja rugăciunile ce tre-

buie rostite chiar și de generațiile care încă nu s-au născut. Îți 



vor spune când trebuie să îngenunchezi, când trebuie să te ridici 

în picioare, când trebuie să stai pe scaun, când trebuie să te 

apropii de altar și ce trebuie să faci când ajungi acolo. Apostolii 

și-au recunoscut neputința în toate lucrurile acestea, întrucât au 

văzut că nu sunt capabili să pătrundă lucruri atât de profunde, 

și aceasta datorită motivului prezentat în acest pasaj, întrucât 

frica de Dumnezeu îi obliga să se roage așa cum trebuia. 

„Pentru că noi nu știm ce să cerem așa cum ar trebui”. Ob-

servați expresia „așa cum ar trebui”. Tocmai datorită faptului că 

nu s-au gândit la expresia de față, sau cel puțin nu au înțeles-o 

în spiritul și în adevărul ei, oamenii din zilele noastre s-au apu-

cat să încropească, precum Ieroboam, o altă cale de închinare, 

atât în esența cât și în modalitatea exterioară a ei, diferită de 

calea care este revelată în Cuvântul lui Dumnezeu (1 Împărați 

12:26-33). Dar Pavel spune că noi trebuie să ne rugăm așa cum 

ar trebui și că tocmai acest lucru nu-l putem face prin orice fel 

de artă, îndemânare sau pricepere care să vină de la oameni sau 

de la îngeri. „Pentru că noi nu știm ce să cerem așa cum ar tre-

bui, dar Duhul Însuși...” Da, Însuși Duhul este Cel care ne ajută 

în neputințele noastre, nu Duhul alături de poftele sau preferin-

țele omului; căci ceea ce omul poate să își imagineze sau să cre-

eze cu mintea lui este un lucru, pe când ceea ce este poruncit și 

trebuie să facă, este cu totul altceva. Mulți oameni cer și nu au, 

pentru că ei cer lucruri greșite, așa încât nu ajung niciodată nici 

măcar să se apropie de bucuria de a căpăta lucrurile pentru care 

se roagă (Iacov 4:3). În timp ce rugăciunea este rostită, Dumne-

zeu cercetează inima pentru a vedea spiritul și motivația care 

stau la rădăcina ei (1 Ioan 5:14). „Dar Cel care cercetează inimile 



știe care este gândirea Duhului, pentru că El mijlocește pentru 

sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu”. El ne ascultă numai în lu-

crurile care sunt potrivite voii Sale, și doar în acelea. Astfel, doar 

Duhul Sfânt poate să ne învețe ce să cerem. Doar El este capabil 

să cerceteze toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dum-

nezeu. Fără Duhul Sfânt, chiar dacă am avea 1000 de Cărți de 

Rugăciuni Comune, nu am ști ce și cum să ne rugăm așa cum ar 

trebui, întrucât am fi caracterizați de acele neputințe care ne fac 

absolut incapabili pentru o astfel de lucrare. Iată doar câteva 

dintre aceste infirmități, căci ar fi dificil să le tratăm pe toate. 

Trebuie afirmat în primul rând că, oricare ar fi celelalte mij-

loace de care s-ar folosi, fără Duhul Sfânt, omul este atât de in-

capabil să producă până și un singur gând corect, cu efect mân-

tuitor, în ceea ce-L privește pe Dumnezeu, pe Hristos sau lucru-

rile binecuvântate care vin de sus. De aceea se spune despre cel 

rău că „zice cu trufie: ‚Nu pedepsește Domnul! Nu este Dumne-

zeu!’ Iată toate gândurile lui” (Psalmii 10:4). Oamenii nu pot să 

se gândească la Dumnezeu sau să și-L imagineze altfel decât 

sunt ei înșiși (Psalmii 50:21), căci „toate întocmirile gândurilor 

din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău” (Ge-

neza 6:5; v. 8:21). Așadar, cum ar putea să fie capabili să se adre-

seze lui Dumnezeu fără ajutorul Duhului având această nepu-

tință, dacă nu sunt capabili nici măcar să Îl perceapă corect pe 

Dumnezeul înaintea Căruia se roagă sau pe Hristosul prin care 

se roagă? Poate că vei spune că oamenii pot face aceasta prin 

ajutorul Cărții de Rugăciuni Comune, dar nu așa funcționează 



lucrurile, întrucât oamenii au nevoie ca ochii lor să fie deschiși 

și sufletul lor să primească revelația tuturor lucrurilor despre 

care am vorbit, și asta înainte de a se putea ruga. Este evident 

că așa ceva nu se poate face prin mijloace omenești, pentru că 

este lucrarea exclusivă a Duhului Sfânt. Însuși Duhul este Cel 

care revelează aceste lucruri în sufletele sărmane ale oamenilor, 

și El este Cel care ne face capabili să le înțelegem. Iată de ce 

Hristos le-a spus ucenicilor, când le-a promis că le va trimite pe 

Duhul, Mângâietorul, „[El] va lua din ce este al Meu și vă va 

descoperi” (Ioan 16:14), ca și cum ar fi spus – „știu că, în mod 

natural, sunteți neputincioși în a înțelege lucrurile Mele și, chiar 

dacă veți încerca într-un fel sau în altul să rezolvați asta, igno-

ranța voastră va rămâne atâta vreme cât vălul vă acoperă ini-

mile și nu există nimeni care să îl dea la o parte, nici care să vă 

dea înțelepciune spirituală, cu excepția Duhului”. Cartea Rugă-

ciunilor Comune nu va putea face acest lucru, și nici nu este de 

așteptat ca vreun om să poată fi de ajutor în acest sens, nici chiar 

vreunul dintre sacramentele lăsate de Dumnezeu; nimic nu 

poate ajuta omul în această transformare, în afara Duhului, ni-

cio invenție sau instituție omenească, de care Dumnezeu este 

atât de departe și despre care mărturisește în Cuvântul Său 

sfânt și binecuvântat că sunt neputincioase în a-l ajuta pe om (v. 

Marcu 7:7-8; Coloseni 2:16-23; Deuteronom 12:30-32; Proverbe 

30:6; Deuteronom 4:2; Apocalipsa 22:18). Rugăciunea corectă 

trebuie să vină, atât în forma exterioară a ei, în exprimarea ei, 

cât și în motivația și intenția interioară, din ceea ce sufletul a 

primit prin lumina Duhului Sfânt; altfel, ea este condamnată ca 

o rugăciune deșartă și abominabilă, întrucât inima și limba nu 



se unesc pentru a merge în aceeași direcție, și ele nici nu pot 

face acest lucru dacă Duhul Sfânt nu ne ajută în infirmitățile 

noastre (Marcu 7; Proverbe 28:9; Isaia 29:13). David a știut 

foarte bine aceste lucruri, pentru că ele l-au determinat să strige 

către Dumnezeu: „Doamne, deschide-mi buzele, și gura mea va 

vesti lauda Ta” (Psalmii 51:15). Presupun că, văzând aceste cu-

vinte, nimeni nu-și mai poate imagina că David ar fi putut să se 

exprime ca orice om, așa cum fac atât de mulți din generația 

noastră. Cu toate acestea, atunci când acest om bun, acest pro-

fet, vine înaintea lui Dumnezeu la închinare, Domnul trebuie să 

îl ajute, altfel el nu poate face nimic: „Doamne, deschide-mi bu-

zele”, și atunci „gura mea va vesti lauda Ta”. David n-ar fi putut 

să spună nici măcar un cuvânt acceptabil dacă Duhul Sfânt nu l-

ar fi îndemnat. „Și în același fel și Duhul vine în ajutor slăbiciu-

nii noastre, pentru că noi nu știm ce să cerem așa cum ar trebui, 

dar Duhul Însuși mijlocește [pentru noi] cu suspine de nespus”. 

Doar rugăciunea cu Duhul este rugăciunea eficientă, întru-

cât altfel oamenii sunt atât de lipsiți de simțuri, atât de ipocriți, 

reci și nepotriviți în rugăciunile lor încât, atunci când le rostesc, 

acestea sunt abominabile înaintea lui Dumnezeu (Matei 23:14; 

Marcu 12:40; Luca 18:11-12; Isaia 58:2-3). Fără Duhul Sfânt, nici 

oratoria vocii, nici emoțiile aparente, și nici zelul aceluia care se 

roagă nu capătă trecere înaintea lui Dumnezeu. Omul este atât 

de plin de orice fel de stricăciune, încât dacă el nu poate să-și 

țină curat nici măcar un cuvânt sau gând, cu atât mai puțin ar 

putea să rostească o rugăciune curată și acceptabilă înaintea lui 



Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care fariseii, cu toată 

pompa rugăciunilor lor, au fost respinși. Nu există nicio îndoială 

asupra faptului că ei erau foarte abili în a se exprima în cuvinte 

și capabili să rostească rugăciuni lungi. Ei erau vestiți pentru 

acestea, dar nu aveau Duhul lui Isus Hristos care să-i ajute și, 

din cauza asta, tot ceea ce făceau, era făcut în neputințele și 

slăbiciunile lor, așa încât rugăciunile lor eșuau să fie o revărsare 

sinceră, conștientă și plină de dragoste a sufletelor lor înaintea 

lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt. Doar o rugăciune fă-

cută în puterea Duhului Sfânt poate ajunge în cer. 

Nimeni altcineva decât Duhul Sfânt nu poate să-i arate clar 

unui om ticăloșia lui naturală și, astfel, să îl aducă în situația de 

a se ruga. Vorbele rămân vorbe, așa cum obișnuim să spunem, 

și tot așa stau lucrurile cu închinarea verbală, atâta timp cât nu 

există conștientizarea ticăloșiei, și aceasta într-un fel mântuitor. 

O, blestemată ipocrizie ce există în majoritatea inimilor și care 

însoțește multe mii de oameni care se roagă și care sunt astăzi 

în centrul atenției, dar cărora le lipsește conștientizarea ticălo-

șiei lor! Dar Duhul Sfânt va arăta sufletului ticăloșia lui, ce în-

seamnă aceasta, unde poate să îl conducă pe om și starea into-

lerabilă în care el se găsește. Duhul Sfânt este Acela care con-

vinge omul în mod eficient de păcatul lui și de starea de ruină 

în absența Domnului Isus, împingându-l astfel, într-o modali-

tate suavă, conștientă și plină de dragoste, să se roage înaintea 

lui Dumnezeu în acord cu voia Lui, conform Cuvântului Lui 

(Ioan 16:7-9). 



Chiar dacă oamenii și-ar vedea păcatele, totuși, fără ajuto-

rul Duhului Sfânt, ei nu s-ar ruga. Dacă Duhul Sfânt nu ar inter-

veni, ei ar fugi departe de Dumnezeu, precum Cain și Iuda, că-

zând cu totul pradă disperării. Atunci când un om este cu ade-

vărat sensibil cu privire la păcatul său și la blestemul lui Dum-

nezeu, este greu să-l convingi să se roage, căci inima lui spune: 

„Nu mai e nicio nădejde, degeaba Îl mai caut pe Dumnezeu” (Ie-

remia 2:25; 18:12). Sunt atât de rău, atât de ticălos, o ființă atât 

de blestemată, încât nu pot fi primit niciodată de Dumnezeu! 

Aici intervine Duhul Sfânt și liniștește sufletul, ajutându-l să își 

ridice fața către Dumnezeu, punând în inimă un mic simțământ 

al îndurării pentru a-l încuraja să meargă înaintea lui Dumne-

zeu, motiv pentru care El este denumit „Mângâietorul” (Ioan 

14:26). 

Dacă nu venim înaintea lui Dumnezeu în sau prin Duhul, nu 

putem ști nicidecum felul în care să venim la Dumnezeu într-un 

mod corect. Oamenii pot să spună foarte ușor că ei vin la Dum-

nezeu în Numele Fiului Său, dar cel mai greu lucru pentru a veni 

înaintea lui Dumnezeu și conform modalității lăsată de El este 

să încerci să vii fără Duhul Sfânt. „Duhul Sfânt” este Cel care 

„cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dum-

nezeu” (1 Corinteni 2:10). Duhul este Cel care trebuie să ne arate 

modalitatea în care să venim înaintea lui Dumnezeu și ce anume 

din Dumnezeu Îl face dorit: „arată-mi căile Tale; atunci Te voi 



cunoaște” (Exod 33:13). „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din 

ce este al Meu, și vă va descoperi” (Ioan 16:14).  

Chiar dacă un om ar putea să își vadă starea de ticăloșie și 

să afle și care este calea de a veni la Dumnezeu, totuși, în absența 

lucrării Duhului Sfânt, el nu ar fi niciodată capabil să pretindă 

că Îl cunoaște pe Dumnezeu, pe Hristos, sau că a primit îndura-

rea ori aprobarea din partea lui Dumnezeu.  

O, ce lucrare deosebită este aceasta pentru un sărman su-

flet, care devine conștient de păcatul lui și de mânia lui Dumne-

zeu, pentru a putea spune, cu credință, acest singur cuvânt, 

„Tată!” Vă pot spune cu siguranță că, oricum ar gândi ipocriții, 

ei nu Îi pot spune lui Dumnezeu Tată, chiar dacă și creștinul 

ajunge cu dificultate la acest lucru. Mai mult, nici creștinul nu 

îndrăznește să Îl numească de la sine Tată, motiv pentru care 

Duhul este trimis în inimile copiilor lui Dumnezeu pentru a face 

această lucrare. Ea este mult prea măreață ca vreun om să o 

poată face în mod conștient și cu credință, fără ajutorul Duhului. 

Atunci când spun conștient, mă refer la a ști că ești copil al lui 

Dumnezeu și născut din nou. Atunci când spun cu credință, mă 

refer la credința din suflet, la acea experiență pe care lucrarea 

harului o produce în om. Aceasta este modalitatea corectă de a-

L denumi pe Dumnezeu Tată; nu așa cum mulți o fac, într-o mo-

dalitate în care repetă papagalicește rugăciunea Tatăl nostru, 

fără a o pune la inimă, ci doar rostind niște cuvinte. Nu, în ru-

găciunea autentică există viață, căci în sau cu Duhul, un om de-

vine conștient de păcat, conștient de felul cum trebuie să vină la 



Domnul pentru a căpăta îndurare. Astfel vine el în puterea Du-

hului și strigă Tată! Acel singur cuvânt, rostit cu credință, valo-

rează mai mult decât o mie de rugăciuni, așa cum le denumesc 

oamenii, scrise pe hârtie și citite într-o modalitate formală, rece, 

fără viață. O, cât de departe sunt acești oameni de a deveni con-

știenți de toate aceste lucruri, și care consideră suficient să 

poată memora și rosti, ei și copiii lor, Rugăciunea Domnească, 

Crezul și alte astfel de lucruri, pe când Dumnezeu știe că ei sunt 

lipsiți de cunoștința stării lor spirituale, a ticăloșiei lor, și de 

ceea ce este nevoie pentru a fi aduși la Dumnezeu prin Hristos! 

O, suflete sărman! Cunoaște-ți ticăloșia și strigă la Dumnezeu 

să-ți arate orbirea, confuzia și ignoranța, înainte ca să poți în-

drăzni să Îl numești Tatăl tău, sau înainte de a-i învăța pe copiii 

tăi să facă asta. Ar trebui să știi că, a spune că Dumnezeu este 

Tatăl tău prin intermediul unei rugăciuni, dar fără a experi-

menta într-un fel lucrarea harului în sufletul tău, este ca și cum 

ai pretinde că ești evreu dar nu ai fi, și astfel ai minți. Tu spui 

„Tatăl nostru”, dar Dumnezeu spune, „Mă blasfemiezi!” Tu spui 

că ești evreu, altfel spus creștin adevărat, dar Dumnezeu spune 

„minciună!”: „Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, 

care zic că sunt Iudei și nu sunt, ci mint” (Apocalipsa 3:9). „Știu 

necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat), și batjocurile, din par-

tea celor ce zic că sunt Iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a 

Satanei” (Apocalipsa 2:9).  

Păcatul este cu atât mai mare cu cât păcătosul se laudă mai 

mult cu o pretinsă sfințenie, așa cum făceau evreii înaintea lui 

Hristos, în Ioan 8, lucru care L-a determinat pe Hristos să 



afirme condamnarea lor, folosind termenii cei mai clari, din ca-

uza pretențiilor lor ipocrite (Ioan 8:41-45). Cu toate acestea, El 

l-a iertat pe orice hoț, bețiv, curvar și mincinos, care fuseseră 

așa până în clipa în care Isus S-a atins de ei. Dar acești ipocriți, 

pe care unii i-ar socoti singurii oameni onești de pe fața pămân-

tului, vin la biserică și spun „Tatăl nostru!”, însă tot ceea ce fac 

este să verse vorbele acestea din inimile lor ipocrite și prin gu-

rile lor blasfemiatoare. Mai mult, chiar dacă ei se adresează de 

fiecare dată lui Dumnezeu cu expresia „Tatăl nostru”, tot ce fac 

este să blasfemieze în cel mai abominabil fel, deși se simt în-

demnați să facă asta. Întrucât alții au principii mai nobile și pun 

sub semnul îndoielii autenticitatea acestor tradiții deșarte, ei 

sunt priviți ca vrăjmașii lui Dumnezeu și ai națiunii. De fapt, 

superstițiile blestemate ale majorității oamenilor din acest po-

por Îl fac pe Dumnezeu să le fie împotrivitor și Îl determină să-

i socotească vrăjmașii Lui (Isaia 53:10). Și totuși, ca și Bonner, 

acel persecutor cu mâinile pline de sânge, ei îi laudă pe acești 

ticăloși, atâta vreme cât se lipesc de tradiții și sunt membri mo-

rali ai bisericilor, niciodată atât de răi „ca alții”. În același timp, 

copiii lui Dumnezeu sunt considerați, așa cum au fost de altfel 

dintotdeauna, niște oameni turbulenți, care îi incită pe alții să 

se răzvrătească și care cauzează disensiuni (Ezra 4:12-16).  

De aceea, dă-mi voie să mă adresez în câteva fraze aici ție, 

sărmane orb, ignorant și nebun. 

(1) Se prea poate ca rugăciunea ta să fie formată din cuvin-

tele, „Tatăl nostru, care ești în ceruri” etc. Cunoști tu semnificația 

primelor cuvinte din această rugăciune? Poți să te alături cu ade-



vărat sfinților și să strigi la Dumnezeu, Tatăl nostru? Ești cu ade-

vărat născut din nou? Ai primit Duhul înfierii? Te poți vedea în 

Hristos și poți să vii înaintea lui Dumnezeu ca un mădular al Lui? 

Sau ești cumva ignorant cu privire la aceste lucruri și totuși în-

drăznești să spui, Tatăl nostru? Nu este cumva diavolul tatăl tău? 

(Ioan 8:44) Nu ești dintre aceia care fac faptele firii pământești? 

Și totuși îndrăznești să Îi spui lui Dumnezeu, Tatăl nostru? Ba 

mai mult, nu ești tu un persecutor disperat al copiilor lui Dum-

nezeu? Nu i-ai blestemat în inima ta de multe ori? După toate 

blasfemiile tale, poate suporta limba ta să rostească cuvinte pre-

cum „Tatăl nostru”? El este Tatăl celor pe care tu îi urăști și îi 

persecuți. Dar, așa cum s-au petrecut lucrurile atunci când dia-

volul s-a înfățișat printre fiii lui Dumnezeu (Iov 1), când ei au ve-

nit înaintea Tatălui, a Tatălui nostru, tot așa este și acum; doar 

pentru că sfinților li s-a poruncit să spună, Tatăl nostru, toți ig-

noranții și orbii din lume se simt obligați să spună și ei aceleași 

cuvinte. 

(2) Și spui cu adevărat, din inima ta, „sfințească-se Numele 

Tău”? Studiezi tu, prin toate mijloacele oneste și rânduite, astfel 

încât să poți propovădui Numele, sfințenia și măreția lui Dum-

nezeu? Sunt inima și vorbirea ta de acord cu acest pasaj? Te 

străduiești să Îl imiți pe Hristos în toate faptele neprihănirii, pe 

care Dumnezeu ți le poruncește și către care te îndeamnă? Așa 

trebuie să stea lucrurile, dacă ești un om care poate să spună cu 

adevărat, care are permisiunea lui Dumnezeu să strige: „Tatăl 

nostru”. Sau cumva acestea sunt gândurile cele mai neînsem-

nate din întreaga ta zi? Nu este clar că ești un ipocrit blestemat, 



prin faptul că practica ta zilnică demonstrează opusul lucrurilor 

pe care pretinzi că le ai prin rugăciunea pe care o rostești?  

(3) Ai vrea cu adevărat ca Împărăția lui Dumnezeu să vină 

și ca voia Lui să se facă pe pământ, așa cum se face în cer? Nu 

te îngrozește faptul că, atunci când spui prin rugăciunea ta for-

mală, Vie Împărăția Ta, nu simți ca și cum ai auzi trâmbița su-

nând, ca și cum i-ai vedea pe morți ridicându-se din morminte 

și propria persoană apărând înaintea lui Dumnezeu, pentru a da 

socoteală pentru toate faptele făcute în trup? Nu sunt tocmai 

aceste gânduri cu totul disprețuitoare pentru tine? Iar dacă voia 

lui Dumnezeu s-ar face pe pământ precum în ceruri, n-ar în-

semna asta distrugerea ta? În cer nu există și nu va exista nicio-

dată vreun răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dacă așa ar trebui 

să fie pe pământ, n-ar însemna asta că tu ar trebui să fii aruncat 

în Iad? Și la fel cu toate celelalte cereri ale tale. Ah, cât de triste 

ar fi privirile oamenilor ca tine și cu ce teroare ar umbla ei în 

sus și-n jos prin această lume, dacă ar ști ce minciuni și ce blas-

femii le ies din gură, chiar și în mijlocul pretinselor activități 

sacre! Fie ca Domnul să te trezească, să te învețe, sărmane su-

flet, cu toată umilința, să iei aminte să nu te grăbești în inima 

ta, și cu atât mai mult în vorbele tale! Așa cum spunea acel om 

înțelept, atunci când te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, mai 

ales când Îl numești pe Dumnezeu Tată, fără a fi avut parte de 

cea mai binecuvântată experimentare a cunoașterii Lui, „nu te 

grăbi să deschizi gura, și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite 

înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, și tu pe pă-

mânt, de aceea să nu spui vorbe multe” (Eclesiastul 5:2). Dar voi 

trece acum mai departe. 



Pentru ca rugăciunea să fie acceptată, ea trebuie să fie făcută 

în Duhul, întrucât nimic altceva în afara Duhului nu poate înălța 

sufletul sau inima la Dumnezeu în rugăciune: „Planurile pe care 

le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine 

de la Domnul” (Proverbe 16:1). Adică, în orice lucrare făcută pen-

tru Dumnezeu, și în mod special în rugăciune, dacă inima este în 

consonanță cu limba, atunci ea trebuie să fi fost pregătită de Du-

hul lui Dumnezeu. Fără îndoială, vorbirea este dornică, în ea în-

săși, să se manifeste fără frică sau înțelepciune; dar, atunci când 

ea exprimă răspunsul inimii și când o astfel de inimă este pregă-

tită de Duhul lui Dumnezeu, ea vorbește așa cum Dumnezeu po-

runcește și dorește. 

Atunci când David și-a înălțat inima și sufletul înaintea lui 

Dumnezeu, au existat, așa cum el s-a exprimat, cuvinte mărețe 

(Psalmii 25:1). Această lucrare este imposibilă vreunui om în ab-

sența puterii Duhului, motiv pentru care Duhul lui Dumnezeu 

este denumit Duhul rugăciunii (Zaharia 12:10), întrucât El este 

Acela care ajută inima când ea se roagă. Din același motiv, Pavel 

a spus: „Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni 

și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pen-

tru toți sfinții” (Efeseni 6:18). Așa este și în textul meu inițial: 

„mă voi ruga cu Duhul”. Fără ca inima să fie angajată în ea, rugă-

ciunea este ca un sunet fără viață. De aceea, fără să fie animată 

de Duhul Sfânt, o inimă nu se va ruga niciodată lui Dumnezeu în 

mod autentic. 



După cum inima trebuie să fie înălțată de Duhul, ca să se 

poată ruga corect, tot așa ea trebuie susținută de Duhul Sfânt, 

ca să poată continua să se roage în același mod. Nu știu cum 

stau lucrurile cu inimile altora, dacă sunt înălțați prin Duhul lui 

Dumnezeu și continuă așa sau nu; dar sunt sigur că, în primul 

rând, este imposibil ca vreo carte de rugăciune pe care oamenii 

au compus-o să poată înălța sau pregăti inima. Aceasta e lucra-

rea mărețului Dumnezeu.  

În al doilea rând, sunt sigur că acestea sunt departe de abi-

litatea de a păstra inima ațintită la Dumnezeu, chiar și atunci 

când ea ar fi fost adusă acolo în vreun fel. Fără îndoială că viața 

rugăciunii stă în a-ți păstra inima concentrată înaintea lui Dum-

nezeu în timp ce te rogi. Pentru Moise, a fost un efort deosebit 

să își păstreze mâinile ridicate înaintea lui Dumnezeu în rugă-

ciune (Exod 17:12). Cu cât mai greu trebuie să fie așadar să ne 

păstrăm inimile treze înaintea Lui! Dumnezeu ne mustră pentru 

lipsa acestei continuări în rugăciune, spunând că oamenii se 

apropie de El cu buzele, Îl onorează prin vorbele lor, dar inimile 

lor sunt departe de El (Isaia 29:13; Ezechiel 33), umblând după 

poruncile și tradițiile oamenilor, așa cum ne arată pasaje pre-

cum cel din Matei 15:8-9. Și este adevărat că, dacă mi-aș pre-

zenta propria experiență și v-aș spune prin ce dificultăți trec 

atunci când vreau să mă rog lui Dumnezeu așa cum ar trebui, ar 

fi suficient să creez în mintea oamenilor orbi și firești gânduri 

ciudate cu privire la mine. Când merg să mă rog, descopăr în 

inima mea o încetineală de a merge înaintea lui Dumnezeu și de 

a rămâne concentrată asupra Lui, atunci când mă aflu în prezența 



Sa, încât de multe ori sunt forțat să Îl implor mai întâi pe Dum-

nezeu să ia în mâinile Sale inima mea și să o așeze în Hristos și, 

odată ce-o pune acolo, să o păstreze netulburată. De multe ori nu 

știu pentru ce să mă rog, căci sunt atât de orb; nu știu cum să mă 

rog, căci sunt atât de ignorant. Binecuvântat să fie El, căci doar 

Duhul ne ajută în neputințele noastre (Psalmii 86:11).  

O, câte rateuri are inima în momentele de rugăciune! Ni-

meni nu știe câte căi ocolitoare sau drumuri înapoi are inima, 

gata pregătite pentru a se îndepărta din prezența lui Dumnezeu. 

Nimeni nu știe câtă mândrie se află în ea, decât dacă ar fi expri-

mată prin cuvinte. Cât de multă ipocrizie ar fi în ea, dacă s-ar 

așterne în rugăciune înaintea altora. Dacă Duhul rugăciunii nu 

ar fi acolo ca să o ajute, cât de puțină conștiinciozitate ar fi în 

rugăciune, între Dumnezeu și sufletul aflat în clipele de taină! 

Atunci când Duhul este în inimă și ajută inima, atunci avem de-

a face cu rugăciunea autentică. Niciodată în altă situație. 

Sufletul care se roagă așa cum trebuie, în mod necesar se 

roagă în sau cu ajutorul și puterea Duhului, întrucât este impo-

sibil ca un om să se exprime în rugăciune fără Duhul. Atunci 

când spun că este imposibil ca un om să se exprime în rugăciune 

fără Duhul, spun că este imposibil ca inima – într-o modalitate 

sinceră, conștientă și plină de dragoste – să se reverse înaintea 

lui Dumnezeu în absența acelor suspine și gemete care vin dintr-

o inimă ce se roagă cu adevărat. Nu trebuie să ne uităm în pri-

mul rând la vorbele rostite în rugăciune, ci să vedem dacă inima 



este atât de plină de dragoste și de zel atunci când se roagă îna-

intea lui Dumnezeu; căci este imposibil să exprimăm în cuvinte 

dorința și simțămintele ei. Atunci când un om își dorește acest 

lucru cu adevărat, când dorințele lui sunt atât de puternice și 

numeroase, încât toate cuvintele, lacrimile și suspinele izvorăsc 

din inimă, ele nu pot fi rostite în cuvinte: „Și în același fel și 

Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, pentru că noi nu știm 

ce să cerem așa cum ar trebui, dar Duhul Însuși mijlocește cu 

suspine negrăite” (Romani 8:26).  

Rugăciunea caracterizată doar prin cuvinte, chiar dacă ar fi 

numeroase, este o rugăciune săracă. Un om care se roagă cu 

adevărat nu va fi niciodată capabil, după ce și-a rostit rugăciu-

nea, să exprime cu gura sau în scris dorințele de nedescris, sim-

țămintele, dragostea și tânjirea care au fost îndreptate către 

Dumnezeu în acea rugăciune. 

Cele mai bune rugăciuni care au fost rostite vreodată au 

avut adesea în ele mai multe suspine decât cuvinte – iar acele 

cuvinte conținute în rugăciuni nu sunt decât o reprezentare su-

perficială și slabă a inimii, vieții și spiritului acelor rugăciuni. 

Nu vei găsi vreun cuvânt din rugăciunile care trebuie să fi ieșit 

de pe buzele lui Moise, atunci când a plecat din Egipt, când a fost 

urmărit de Faraon, și totuși rugăciunea lui a făcut ca cerul să se 

miște din nou (Exod 14:15). Dar ceea ce au existat atunci cu si-

guranță, au fost strigătele și suspinele de nedescris ale sufletului 

său în și cu Duhul. Dumnezeu este Dumnezeul duhurilor, iar 

ochii Lui privesc dincolo de lucrurile exterioare ce sunt săvârșite 

în orice îndatorire religioasă (Numeri 16:22). Mă îndoiesc că 

majoritatea celor care sunt considerați astăzi drept oameni ai 



rugăciunii pun deoparte câtuși de puțin timp pentru a se gândi la 

aceste lucruri (1 Samuel 16:7). Cu cât mai mult se apropie un om 

de orice lucrare pe care Dumnezeu i-o poruncește să o facă în 

acord cu voia Lui, cu atât mai dificil îi va fi acestuia să o împli-

nească, iar motivul este că omul este neputincios în acest sens. În 

ceea ce privește rugăciunea, cum am spus mai sus, ea nu este 

doar o îndatorire, ci una dintre cele mai înalte îndatoriri, motiv 

pentru care ea este cu atât mai grea. Iată de ce Pavel știa ce spu-

nea, atunci când a așternut pe hârtie cuvintele: „mă voi ruga cu 

Duhul”. El știa bine că nu ceea ce alții scriau sau spuneau l-ar fi 

putut transforma într-o persoană care să se roage după voia lui 

Dumnezeu; nimic altceva, ci doar Duhul lui Dumnezeu. 

Rugăciunea trebuie făcută în Duhul Sfânt, altfel vom eșua în 

plin actul rugăciunii, vom leșina în mijlocul acesteia. Rugăciunea 

este o poruncă a lui Dumnezeu, care trebuie să continue într-un 

suflet atâta vreme cât el se află de această parte a slavei. Dar, așa 

cum am spus anterior, este imposibil ca omul să își înalțe inima 

înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, și este la fel de dificil să se 

păstreze acolo, în lipsa ajutorului Duhului Sfânt. De aceea, rugă-

ciunea cu Duhul este necesară pentru ca omul să poată continua 

în împlinirea lucrării rugăciunii înaintea lui Dumnezeu. Hristos 

ne spune că oamenii trebuie să se roage întotdeauna și să nu se 

lase (Luca 18:1). De asemenea, El ne spune că una dintre trăsătu-

rile ipocritului este că acesta fie nu va continua să se roage, fie, 

dacă face lucrul acesta, rugăciunea lui va fi lipsită de putere, adică 

de Duhul rugăciunii, el rugându-se într-un mod formal, doar de 



ochii altora (Iov 27:10; Matei 23:14). A cădea din puterea rugă-

ciunii în formalism este probabil cel mai ușor lucru, însă este cel 

mai greu ca oamenii să rămână în viața, spiritul și puterea orică-

rei îndatoriri religioase, în mod special a rugăciunii. Ea este o lu-

crare pe care niciun om, fără ajutorul Duhului Sfânt, nu o poate 

împlini măcar odată, cu atât mai puțin să continue în Duhul ru-

găciunii și astfel să se roage așa încât rugăciunea lui să se ridice 

până la urechile Dumnezeului oștirilor. Iacov nu doar că și-a în-

ceput rugăciunea, ci el a și continuat în ea: „Nu Te voi lăsa să pleci 

până nu mă vei binecuvânta” (Geneza 32). Așa au făcut ceilalți 

oameni evlavioși (Osea 12:4), dar acest lucru ar fi fost imposibil 

fără Duhul rugăciunii. Noi avem acces la Tatăl doar prin acest 

Duh (Efeseni 2:18). 

Același lucru ne este prezentat într-un pasaj remarcabil din 

Epistola lui Iuda, atunci când el îi îndeamnă pe sfinți, vorbindu-le 

despre judecata iminentă a lui Dumnezeu asupra celor răi, și spu-

nându-le să continue în credința Evangheliei, ca mijloc perfect fără 

de care știa că ei nu erau capabili să împlinească îndemnul său: 

„Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea 

sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt” (Iuda 20). Este ca și cum ar fi 

spus, „fraților, întrucât viața veșnică este păstrată pentru cei care 

continuă în credință, tot așa nu veți putea să rămâneți în credință 

dacă nu continuați să vă rugați în Duhul Sfânt”. Marea minciună 

prin care diavolul și antihrist amăgește lumea constă în a-i face să 

insiste în partea formală a oricărei îndatoriri religioase, fie că este 

vorba de predicare, auzirea Cuvântului sau rugăciune. Oamenii 

care împlinesc aceste lucruri au doar „o formă de evlavie dar tăgă-

duindu-i puterea” (2 Timotei 3:5).  



 
 

 

 

În rândurile care urmează vom vedea ce înseamnă să te rogi 

cu Duhul și cu mintea. Apostolul face o deosebire clară între ru-

găciunea cu Duhul, și rugăciunea cu Duhul și cu mintea. De 

aceea, atunci când el spune, „Mă voi ruga cu Duhul”, el adaugă, 

„dar mă voi ruga și cu mintea”. Această deosebire a venit ca ur-

mare a faptului că membrii bisericii din Corint nu se rugau spre 

zidirea lor și a altora, ci doar spre folosul lor. Eu cred că, întrucât 

mulți dintre ei se aflau în posesia darurilor speciale, precum cel 

de a vorbi în alte limbi, ei umblau mai mult după aceste daruri 

deosebite decât să caute să își zidească frații de credință. Acesta 

a fost motivul care l-a determinat pe Pavel să scrie acest capitol 

și să îi facă să înțeleagă că, deși darurile speciale erau deosebite, 

totuși folosirea lor spre zidirea Bisericii era mai importantă. De 

aceea, apostolul spune: „Dar în Biserică, voiesc mai bine să spun 

cinci cuvinte înțelese, ca să învăț și pe alții, decât să spun zece 

mii de cuvinte în altă limbă” (1 Corinteni 14:3-4, 12, 19, 24-25; 



v. întreg capitolul). Așadar, „mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi 

ruga și cu mintea”. 

Devine limpede, deci, că mintea trebuie folosită în rugăciune 

în egală măsură cu inima și gura: „mă voi ruga cu Duhul, dar mă 

voi ruga și cu mintea”. Lucrurile făcute cu înțelepciune, cu minte, 

sunt mai eficiente, mai conștiente și izvorăsc mai profund din 

inimă, după cum voi arăta în cele ce urmează. Acest lucru l-a de-

terminat pe apostol să se roage pentru Coloseni ca Dumnezeu să 

îi umple de „cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pri-

cepere duhovnicească” (Coloseni 1:9), pentru Efeseni ca Dumne-

zeu să le dea „un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoaș-

terea Lui” (Efeseni 1:17) și pentru Filipeni, ca Dumnezeu să îi facă 

bogați în „cunoștință și orice pricepere” (Filipeni 1:9). Întrucât o 

minte sănătoasă este bună în orice face omul, fie că este vorba de 

lucruri obișnuite, fie că este vorba de lucruri spirituale, toți oa-

menii sănătoși la minte trebuie să-și dorească să fie oameni ai 

rugăciunii. Voi arăta acum ce înseamnă să te rogi cu mintea. 

În context, a te ruga cu mintea trebuie înțeles atât în sensul 

rugăciunii exprimată în limba maternă, cât și în ce privește ex-

perimentarea rugăciunii cu mintea. Nu voi trata primul dintre 

aceste aspecte, ci doar pe al doilea. În rostirea rugăciunilor co-

recte, este necesar să existe o înțelegere bună sau spirituală în 

toți cei care se roagă lui Dumnezeu. 

A te ruga cu mintea înseamnă, în primul rând, să te rogi 

fiind învățat de Duhul Sfânt să îți înțelegi lipsurile în acele lu-

cruri pentru care sufletul se roagă. Dacă omul nu este conștient 



că are o nevoie atât de mare să fie iertat de păcate și eliberat din 

mânia care vine, dacă nu înțelege aceste lucruri, fie nu și le va 

dori deloc, fie va fi rece sau căldicel în dorințele lui după ele, 

până acolo încât chiar Dumnezeu se va scârbi de dispoziția su-

fletească a omului atunci când îl aude cerându-I-le. Aceasta era 

situația bisericii din Laodicea, întrucât le lipsea cunoștința sau 

înțelepciunea spirituală. Ei nu știau că erau săraci, nenorociți, 

orbi și goi. Acesta i-a făcut, pe ei și toată slujirea lor, să fie atât 

de dezgustători lui Hristos, încât El le adresează amenințarea că 

îi va vărsa din gura Lui (Apocalipsa 3:16-17). Oamenii lipsiți de 

înțelepciune pot să spună aceleași cuvinte în rugăciune ca și al-

ții, dar acolo unde există înțelepciune în unul, dar lipsește în ce-

lălalt, va exista și o diferență totală în felul în care aceleași cu-

vinte sunt rostite! Acela care vorbește dintr-o înțelegere spiritu-

ală a lucrurilor pe care le dorește în cuvinte, va fi complet diferit 

de cel care are doar cuvinte, și nimic mai mult. 

Înțelepciunea spirituală profită de faptul că există în inima 

lui Dumnezeu o dorință și disponibilitate de a dărui acele lucruri 

sufletului care are nevoie de ele. Cunoscând aceasta, David a pu-

tut să prindă însăși gândul lui Dumnezeu pentru el (Psalmii 

40:5). La fel au stat lucrurile cu femeia din Cana. Prin credință 

și printr-un discernământ corect, ea a putut trece dincolo de tra-

tamentul aparent dur al lui Hristos, ajungând la blândețea și do-

rința inimii Lui de a mântui, lucru care a determinat-o să fie 

insistentă, ba chiar neobosită în rugăciunea ei, până în clipa 



când s-a bucurat de îndurarea de care avea nevoie (Matei 15:22-

28).  

Nu există nimic care să impulsioneze sufletul mai mult că-

tre a-L căuta pe Dumnezeu și către a striga la El după iertare 

decât conștientizarea dorinței Lui de a-i mântui pe păcătos, do-

rință care există în inima lui Dumnezeu. Dacă un om ar vedea o 

perlă prețioasă aruncată într-un șanț, atâta vreme cât el nu în-

țelege valoarea ei, va trece cu ușurință pe lângă acest obiect pre-

țios. Dar, în clipa când înțelege cât de prețioasă este, se va 

avânta cu toate riscurile ca să o capete. La fel sunt sufletele oa-

menilor în ce privește lucrurile lui Dumnezeu: odată ce omul 

capătă conștientizarea valorii acestora, inima lui, însăși puterea 

sufletului său, aleargă după ele și nu se va opri din strigătul de 

rugăciune până în clipa când le va avea. Întrucât știau cu certi-

tudine că Isus trecea pe lângă ei și avea puterea și dorința de a-

i vindeca de infirmitățile de care sufereau, cei doi orbi din Evan-

ghelie au strigat după El și, cu cât erau mustrați mai mult, cu 

atâta strigau mai tare (Matei 20:29-31).  

În al treilea rând, odată ce mintea este iluminată spiritual, 

aceasta cunoaște, sau îi este descoperită calea prin care sufletul 

trebuie să vină la Dumnezeu, și primește astfel o mare încura-

jare. Este ca atunci când un suflet sărman are o lucrare de făcut 

și, dacă nu o împlinește, se află într-un mare pericol. Atunci 

când își poate face lucrarea, sufletul este avantajat. Dar dacă nu 



cunoaște cum să înceapă sau cum să procedeze, el devine des-

curajat, părăsește totul și abandonează lucrarea. 

În al patrulea rând, înțelepciunea iluminată vede promisiu-

nile suficient de extinse pentru a fi încurajată să se roage, fapt 

care adaugă rugăciunii putere peste putere. După cum oamenii 

promit diverse lucruri tuturor acelora care îi urmează, cei care 

știu ce promisiuni le face Dumnezeu sunt puternic încurajați să 

vină și să le ceară de la El. 

În al cincilea rând, odată ce înțelepciunea este iluminată, 

sufletului i se deschide calea de a veni la Dumnezeu cu argu-

mente potrivite, uneori chiar luptându-se, ca Iacov (Geneza 

32:9), alteori prin cereri, dar nu doar într-o modalitate verbală, 

ci cu toată inima, fiind împins de Duhul Sfânt și aducând, cu 

înțelepciune, argumente eficiente care mișcă inima lui Dumne-

zeu. Atunci când Efraim a căpătat o înțelegere corectă a situației 

sale înaintea Domnului, el a început să își arate pocăința înain-

tea Lui (Ieremia 31:18-20). În această întristare, el folosește as-

tfel de argumente înaintea Domnului, încât Îi mișcă inima, ca-

pătă iertarea și se face plăcut înaintea ochilor lui Dumnezeu, 

prin Isus Hristos, Domnul nostru: „Aud pe Efraim bocindu-se: 

,M-ai pedepsit, și am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; 



întoarce-mă Tu, și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul, Dum-

nezeul meu! După ce m-am întors, m-am căit; și după ce mi-am 

recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă; sunt rușinat și roșu de 

rușine, căci port ocara tinereții mele’” (Ieremia 31:18-19). Odată 

ce Efraim își exprimă aceste plângeri și manifestări ale pocăin-

ței, Domnul izbucnește în următoarea exprimare a inimii Sale 

înmuiate: „Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine? 

Căci când vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingășie de el, de 

aceea Îmi arde inima în Mine pentru el, și voi avea milă negreșit 

de el, zice Domnul” (Ieremia 31:20).  

Vedeți, așadar, că este necesar să ne rugăm cu Duhul, dar 

este nevoie să ne rugăm și cu mintea. Dacă ar fi să prezint ceea 

ce am spus printr-o ilustrație, aș spune așa: imaginează-ți că ar 

veni doi cerșetori la ușa ta. Unul este sărman, șchiop, rănit și 

flămând, pe când celălalt pare o persoană pofticioasă, sănătoasă. 

Cei doi cerșesc cu aceleași cuvinte. Unul spune că este aproape 

mort de foame, și așa afirmă și celălalt. Cu toate acestea, omul 

care este cu adevărat sărman, infirm și înfometat, vorbește cu 

un simț profund, cu o conștiență și înțelegere a stării sale mize-

rabile, pe care a menționat-o în cuvintele lui de implorare, lucru 

pe care celălalt nu îl poate face. Autenticitatea suferinței sale 

este dată pe față prin felul lui de a vorbi din inimă, prin plânge-

rea inimii sale, căreia îi dă glas. Durerea și sărăcia sunt ceea ce 

îl fac să vorbească cu un duh de plângere mai profund decât ce-

lălalt, așa încât el câștigă mai degrabă mila celor care au un 

dram de compasiune firească în ei. Așa stau lucrurile și în relația 

cu Dumnezeu: există unii oameni care, datorită tradiției, obice-

iurilor sau formalismului, se duc și se roagă; există alții care se 



roagă într-o amărăciune a duhurilor lor; unul se roagă doar ca 

urmare a unei convingeri mentale, în timp ce altul rostește cu-

vinte care îi vin pe buze datorită tulburării sufletului său. Cu 

siguranță că cel din urmă este omul la care Dumnezeu va privi: 

„Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă și are 

duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu” (Isaia 66:2). 

În al șaselea rând, o minte bine luminată este în același timp 

de un mare folos, atât în ce privește conținutul, cât și modalita-

tea rugăciunii. Omul care își are înțelepciunea bine exersată 

pentru a discerne între bine și rău și astfel înțelege deopotrivă 

ticăloșia omului și îndurarea lui Dumnezeu, nu are nevoie de 

scrierile altor oameni ca să îl învețe cum să se roage, prin niște 

formule de rugăciune. Acela care își simte durerea nu are nevoie 

să fie învățat cum să strige. Tot așa, cel care are mintea deschisă 

de Duhul Sfânt nu are nevoie să fie învățat să recite rugăciunile 

altor oameni, ca și cum n-ar putea să facă o rugăciune autentică 

fără acestea. Simțământul, conștiența și presiunea din suflet îl 

determină să își strige cererile înaintea Domnului. Atunci când 

David trecea prin durerile Iadului, care păreau să îl cuprindă, și 

când întristările acestuia îl înconjurau, el nu a avut nevoie de 

niciun episcop care să îl învețe să spună: „Doamne, mântuiește-

mi sufletul” (Psalmii 116:3-4). Nici nu a trebuit să citească în 

vreo carte care să îi arate forma în care să își verse inima înain-

tea lui Dumnezeu. Însăși natura inimii omului bolnav, în dure-

rea și ticăloșia lui, îl face să își exprime dorința de a fi mângâiat, 

prin suspine și plângeri adresate celor care îi sunt în preajmă. 



Așa a fost și cu David, în Psalmul 38:1-12, și așa stau lucrurile cu 

toți cei care au parte de harul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie 

El! 

În al șaptelea rând, este necesar să existe o minte luminată, 

așa încât sufletul să continue până la capăt în împlinirea înda-

toririi rugăciunii. 

Poporul lui Dumnezeu nu este în necunoștință de multele 

ispite, rele și șiretlicuri, de care diavolul se folosește ca să facă 

un suflet sărman, suflet care, altfel, este dornic cu adevărat să 

aibă parte de Domnul Isus Hristos, în termenii Mântuitorului. 

Diavolul ispitește acest suflet să devină împovărat de căutarea 

Feței lui Dumnezeu și să creadă că Dumnezeu nu vrea să aibă 

îndurare pentru un om ca el. „Da”, spune Satana, „poți să te 

rogi, dar nu vei avea succes. Vezi că inima ta este împietrită, 

rece, încăpățânată și neinteresată. Nu te rogi cu Duhul, nu te 

rogi cu motivații bune; gândurile tale aleargă după alte lucruri, 

atunci când tu pretinzi că te rogi lui Dumnezeu. Nu mai conti-

nua, ipocritule, degeaba te străduiești!” În această situație, dacă 

sufletul nu este bine înrădăcinat în înțelepciune spirituală, el ar 

putea să spună: „m-a părăsit Domnul, și m-a uitat Domnul!” 

(Isaia 49:14), pe când sufletul care are o înțelepciune luminată 

va spune: „Ei bine, Îl voi căuta pe Domnul și voi aștepta răspun-

sul Lui. Nu voi abandona, chiar dacă Domnul va fi tăcut, și nu 

îmi va spune nici măcar un cuvânt de mângâiere” (Isaia 40:27). 

El l-a iubit mult pe Iacov, și totuși l-a determinat să se lupte 



înainte de a primi binecuvântarea (Geneza 32:25-27). Aparen-

tele întârzieri în răspunsul de la Dumnezeu nu sunt în niciun fel 

dovezi că nu i-am fi plăcuți. El ar putea să Își ascundă Fața chiar 

față de sfinții care Îi sunt cei mai dragi (Isaia 8:17). El găsește 

plăcere în a-Și păstra poporul rugându-se și în a-i vedea mereu 

bătând la ușa cerului. „Se poate”, spune sufletul, „ca Domnul să 

mă încerce sau să găsească plăcere în a mă auzi prezentându-

mi cu suspine starea înaintea Lui”. 

Femeia din Cana nu a luat în serios aparentele respingeri 

de care a avut parte inițial; ea știa că Domnul era plin de har și 

că El Își va răzbuna poporul, chiar dacă i-a îndurat multă vreme 

(Luca 18:1-6). Domnul a așteptat mai mult după mine decât am 

așteptat eu ca El să îmi răspundă. Așa a făcut El cu David, „l-am 

așteptat cu răbdare pe Domnul”, spune el - adică a trecut ceva 

timp până când Domnul i-a răspuns - dar în final „El s-a plecat 

spre mine și mi-a auzit strigătul” (Psalmii 40:1). De aceea, cel 

mai bun remediu pentru aceasta stă într-o minte bine informată 

și iluminată. Dar vai, cât de multe suflete sărmane există în 

lume, care se tem cu adevărat de Domnul dar care, întrucât nu 

sunt bine informate în înțelepciunea lor, sunt gata să abando-

neze oricând rugăciunea, aproape la orice șiretlic sau ispită din 

partea Satanei! Domnul să aibă milă de ei și să îi ajute să se 

„roage cu Duhul, dar să se roage și cu mintea”. Văd aici mult din 

propria experiență. Atunci când am fost în agonia duhului, am 

fost puternic îndemnat să abandonez și să nu mai caut Fața 

Domnului. Dar am înțeles că Domnul a avut milă de păcătoși 

atât de mari și am văzut ce mari sunt promisiunile Lui tocmai 

pentru aceștia, ca și faptul că nu cel sănătos, ci cel bolnav, nu cel 



neprihănit, ci păcătosul, nu cel sătul, ci cel înfometat – acela pri-

mește harul și îndurarea Domnului. Aceste lucruri m-au deter-

minat, cu ajutorul Duhului Sfânt, să mă agăț de El, să mă țin de 

El și să strig la El, chiar dacă, pentru moment, El nu mi-ar tri-

mite niciun răspuns. Domnul să îi ajute pe toți copiii Lui săr-

mani, ispitiți și loviți să procedeze asemănător și să continue în 

rugăciune, chiar dacă va dura mult timp până când El le va răs-

punde, așa cum spunea profetul (Habacuc 2:3). Domnul să îi 

ajute la aceasta, nu prin invențiile oamenilor și a formalismului 

lor ieftin, ci să îi facă să se roage „cu duhul și cu mintea”.  



 

 

 

Voi răspunde acum unor întrebări și obiecții cu privire la 

subiectul pe care l-am discutat. 

Întrebarea 1. Dacă nu ne poți spune cum să ne rugăm, 

atunci ce ar trebui să facem noi, niște creaturi sărmane? Dom-

nul cunoaște că eu nu știu cum să mă rog sau pentru ce să mă 

rog. 

Răspuns. Sărmană inimă! Nu poți, deci te plângi. Poți să îți 

vezi ticăloșia? Ți-a arătat Dumnezeu că, prin natura ta, te afli 

sub blestemul Legii Lui? Dacă da, atunci n-ar trebui să greșești, 

ci ar trebui să știi că suspini cu amar. Sunt convins că cu greu 

poți să te vezi împlinind oricare dintre lucrurile la care ești che-

mat, dar poți vedea, dacă ai mântuirea, cum inima îți răbufnește 

în rugăciune. S-au ridicat oare la cer suspinele tale din fiecare 

colț al casei? (Romani 8:26).  

Știu că așa este, și mai știu și că inima ta îndurerată mărturi-

sește odată cu lacrimile tale adevărul că ți-ai uitat chemarea. Nu 



este inima ta atât de plină de dorință după lucrurile lumii de din-

colo, încât de multe ori uiți de cele din această lume? Te îndemn să 

citești aceasta din Scriptură: „N-am părăsit poruncile buzelor Lui; 

mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui” (Iov 23:12).  

Întrebarea 2. Da, dar atunci când merg în odăița mea și 

doresc să îmi vărs sufletul înaintea lui Dumnezeu, abia de pot 

spune ceva. 

Răspuns. 1. Ah, suflet dulce! Dumnezeu nu se uită atât de 

mult la cuvintele tale, ca și cum nu te-ar băga în seamă decât 

dacă ai veni înaintea Lui cu un discurs oratoric impecabil. Privi-

rea Sa este îndreptată către zdrobirea inimii tale și tocmai acest 

lucru este ceea ce face ca inima lui Dumnezeu să tresalte. „Jer-

tfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, 

Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită” (Psalmii 51:17).  

2. Sărăcia cuvintelor tale poate să izvorască din tulburarea 

excesivă a inimii tale. David era atât de tulburat uneori, încât nu 

putea să vorbească (Psalmii 77:3-4), dar experiența lui poate să 

ofere mângâiere tuturor inimilor întristate, astfel ca, chiar dacă 

nu poți spune multe vorbe datorită anxietății sufletului tău, totuși 

Duhul Sfânt stârnește în inima ta suspine și gemete care sunt cu 

atât mai vehemente. Când limba îți este împiedicată, Duhul ră-

mâne viu. Așa cum am spus, Moise a făcut să răsune din nou cerul 

cu rugăciunile sale, și aceasta într-un moment când de pe buzele 

sale nu vedem că ar fi ieșit vreun cuvânt (Exod 14:15).  

3. Dacă vrei să te exprimi mai mult înaintea Domnului, stu-

diază, în primul rând, starea ta murdară. În al doilea rând, stu-

diază promisiunile lui Dumnezeu și în al treilea rând, inima lui 



Hristos. Poți cunoaște inima lui Hristos prin faptul că sângele 

Lui a curs pentru tine și prin îndurarea pe care a arătat-o până 

acum marilor păcătoși. Vino înaintea Lui și deplânge-ți ticăloșia! 

Mulțumește-I lui Hristos pentru sângele Lui și, în rugăciunile tale, 

pune totul în dependență de îndurarea pe care a arătat-o ție și 

celorlalți mari păcătoși, alături de promisiunile Sale bogate de 

har. Aș mai vrea să te sfătuiesc aici să iei aminte să nu te mulțu-

mești cu o rugăciune a cuvintelor, să nu te gândești că Dumnezeu 

se uită doar la ele. Dimpotrivă, indiferent dacă îi vorbești în cu-

vinte multe sau puține, lasă ca inima ta să se înalțe la cer odată 

cu ele. Atunci Îl vei căuta și Îl vei găsi, dacă-L vei căuta cu toată 

inima (Ieremia 29:13).  

Obiecție. Dar, deși ai părut să vorbești împotriva oricărei 

modalități de rugăciune diferită de rugăciunea prin Duhul, aici 

tu însuți pari să dai sfaturi despre cum să ne rugăm. 

Răspuns. Noi trebuie să ne îndemnăm unul pe altul la rugă-

ciune, chiar dacă nu trebuie să compunem formule de rugăciune 

unii pentru alții. A îndemna la rugăciune prin sfaturi creștine este 

un lucru, pe când a compune forme goale care să izgonească Du-

hul lui Dumnezeu din rugăciune este cu totul altceva. Apostolul 

nu le-a dat credincioșilor nicio formulă de rugăciune, și totuși îi 

îndeamnă să se roage (Efeseni 6:18; Romani 15:30-32). De aceea, 

niciun om nu trebuie să concluzioneze că, întrucât ne-am permite 

să dăm sfaturi cu privire la rugăciune, asta ar însemna că ar fi 

corect să compunem forme de rugăciune unii pentru alții. 

Obiecție. Dar dacă nu folosim formule de rugăciune, cum 

atunci să ne învățăm copiii să se roage? 



Răspuns. Eu cred că oamenii procedează greșit învățând co-

piii să se roage prin a le pune pe buze cuvintele pe care trebuie 

să le repete aceste sărmane ființe. 

După mine, eu cred că este o modalitate mai bună ca oamenii 

să le spună copiilor lor ce ființe blestemate sunt și cum se află ei 

sub mânia lui Dumnezeu datorită păcatului original și a păcatelor 

săvârșite. De asemenea, le-aș spune despre natura mâniei lui 

Dumnezeu și despre durata condamnării veșnice, lucruri care i-

ar învăța pe copii să se roage mult mai repede și mai bine, dacă 

le-ar conștientiza. Modalitatea în care oamenii învață să se roage 

vine din convingerea de păcat, și aceasta este calea prin care și 

copilașii noștri dulci trebuie să învețe să se roage. Dar cealaltă 

cale, anume să ocupăm timpul copiilor învățându-i formule de 

rugăciune înainte ca ei să știe orice altceva, nu este decât o cale 

de a-i determina să ajungă niște ipocriți blestemați și să se umfle 

de mândrie. Așadar, învață-i pe copiii tăi să își cunoască starea 

ticăloasă; vorbește-le despre focul Iadului și despre păcatele, con-

damnarea și mântuirea lor; spune-le despre calea de a scăpa de 

păcat și despre modalitatea de a se bucura de mântuire, dacă tu 

însuți ești părtaș ei, și aceste lucruri vor face ca lacrimile să curgă 

pe obrajii copilașilor tăi dragi și ca suspinele sincere să se nască 

în inimile lor. Apoi îi poți învăța Cui să se roage și prin Cine să se 

roage; le poți vorbi despre promisiunile lui Dumnezeu și despre 

harul dăruit de El păcătoșilor, potrivit Cuvântului. 

Ah, fie ca Domnul să deschidă ochii sărmanilor noștri copi-

lași și să îi facă niște creștini sfinți. David spunea: „Veniți, fiilor, 

și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului” (Psalmii 



34:11). El nu spune, „vă voi lega gurile cu o formulă de rugă-

ciune”, ci „vă voi învăța frica de Domnul”, adică să își vadă sta-

rea tristă a naturii lor neregenerate și să fie învățați în adevărul 

Evangheliei care, prin Duhul Sfânt, produce rugăciunea adevă-

rată în orice om. Cu cât mai mult îi vei învăța pe copii aceste 

lucruri, cu atât mai mult vor alerga inimile lor la Dumnezeu în 

rugăciune. Dumnezeu nu l-a socotit niciodată pe Pavel ca om al 

rugăciunii până când acesta nu a fost un om convins și convertit. 

În niciun caz nu va trata Dumnezeu pe altcineva în alt fel (Fap-

tele Apostolilor 9:11).  

Obiecție. Dar noi vedem că ucenicii au dorit ca Hristos să îi 

învețe să se roage așa cum Ioan Își învățase ucenicii, și că El i-a 

învățat acea formulă de rugăciune denumită Rugăciunea Dom-

nească, sau Tatăl nostru.  

Răspuns. 1. A fi învățat de Hristos este un lucru pe care nu 

doar ei și-l doreau; și noi îl dorim. Întrucât Domnul nu se află 

aici, în persoană, pentru a ne învăța, El ne dă învățătură prin 

Cuvântul Său, prin Duhul Sfânt, căci Duhul este Cel despre care 

Hristos a spus că ni-L va trimite pentru a-I lua locul atâta vreme 

cât El este plecat (Ioan 14:16; 16:7).  

2. În ceea ce privește acea rugăciune, eu nu cred că Hristos 

a intenționat ca ea să ne servească drept formulă fixă. Și cred 

aceasta pentru că El Însuși ne-a lăsat-o în forme diferite, după 

cum se poate vedea dacă vei compara Matei 6 cu Luca 11. Dacă 

El ar fi vrut să ne fi fost lăsată ca o formulă fixă de rugăciune, 

n-ar fi existat aceste diferențe. Pe de altă parte, noi nu vedem că 

apostolii ar fi repetat constant această rugăciune, și nici că i-ar 



fi îndemnat pe alții să facă asta. Cercetează toate epistolele lor 

și vei descoperi că s-au comportat, cu credincioșie și în practică, 

la fel de corect ca oricine altcineva care are discernământ. 

Într-un cuvânt, ceea ce Hristos a vrut să facă prin acele cu-

vinte din rugăciunea „Tatăl nostru” a fost să Își învețe ucenicii 

ce reguli trebuie să respecte în rugăciunile lor înaintea lui Dum-

nezeu, anume: (1) Să se roage cu credință. (2) Să se roage Dum-

nezeului cerurilor. (3) Să se roage pentru lucrurile care sunt în 

acord cu voia Sa etc. Roagă-te astfel, sau în maniera aceasta. 

Obiecție. Dar Hristos ne îndeamnă să ne rugăm pentru Du-

hul, iar acest lucru implică faptul că oamenii care nu au Duhul 

pot totuși să se roage și să capete răspuns (v. Luca 11:9-13).  

Răspuns. Cuvintele lui Hristos din acest pasaj sunt adresate 

celor ai Lui (v. 1). Hristos le spunea că Dumnezeu le va da Duhul 

Sfânt acelora care Îl cer. Acest lucru trebuie înțeles prin promisi-

unea că El le va da mai mult din Duhul Sfânt, întrucât ei erau deja 

ucenicii Lui și aveau deja o anumită măsură a Duhului, căci Hris-

tos spune, „când vă rugați, să spuneți, Tatăl nostru” (v. 2), apoi 

„vă spun” (v. 8) și „Eu vă spun” (v. 9). „Dacă voi, care sunteți răi, 

știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vos-

tru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13). 

Creștinii trebuie să se roage pentru a primi Duhul, adică pentru 

a primi mai mult din Duhul, chiar dacă Dumnezeu le-a dat deja 

Duhul Sfânt. 

Întrebare. Atunci ceea ce tu spui este că nimeni nu trebuie 

să se roage, decât aceia care știu că sunt ucenici ai lui Hristos?  



Răspuns. Da.  

1. Fie ca orice suflet care este mântuit să își verse inima îna-

intea lui Dumnezeu, chiar dacă, din cauza ispitei, nu se poate 

vedea pe sine un copil al lui Dumnezeu. 

2. Știu că, dacă harul lui Dumnezeu este în tine, îți va fi la 

fel de natural să suspini înaintea lui Dumnezeu, arătându-ți sta-

rea sufletului, după cum este natural ca un bebeluș să strige 

după lapte. Rugăciunea este unul dintre primele lucruri care 

arată dacă un om este creștin (Faptele Apostolilor 9:12). Dacă el 

este credincios cu adevărat, rugăciunea lui va fi caracterizată de 

tânjire după Dumnezeu în Hristos, după sfințenia, dragostea, în-

țelepciunea și slava Lui. Rugăciunea adevărată este îndreptată 

doar către Dumnezeu prin Hristos, așa încât ea este centrată în 

El și doar în El. „Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Și pe 

pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine” (Psalmii 

73:25). De asemenea, rugăciunea adevărată face ca sufletul să 

se bucure continuu de părtășia cu Dumnezeu, atât aici, pe pă-

mânt, cât și în viața de apoi. „Dar eu, în nevinovăția mea, voi 

vedea Fața Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău” 

(Psalmii 17:15). „Gemem în cortul acesta, plini de dorința să ne 

îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc” (2 Corinteni 5:2).  

Rugăciunea autentică este însoțită de o trudă continuă după 

lucrurile pentru care ne-am rugat. „Sufletul meu așteaptă pe 

Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai 

mult decât așteaptă străjerii dimineața” (Psalmii 130:6). „M-am 

sculat, atunci, și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele; și am 

căutat pe iubitul inimii mele” (Cântarea Cântărilor 3:2). Există 



două lucruri care ne îndeamnă la rugăciune. Unul este detesta-

rea păcatului și a lucrurilor acestei lumi, iar celălalt este dorința 

continuă după părtășia cu Dumnezeu, într-o stare sfântă și ne-

pângărită. Comparați această rugăciune cu majoritatea acelora 

care sunt rostite de oameni și veți descoperi că acestea din urmă 

nu sunt decât batjocuri și refularea unor suflete abominabile. 

Majoritatea oamenilor fie nu se roagă deloc, fie doar încearcă să 

Îl batjocorească pe Dumnezeu și să amăgească întreaga lume 

prin rugăciunile lor. Dacă veți compara rugăciunile lor cu viețile 

lor, veți descoperi cu ușurință că lucrul pentru care s-au rugat 

este cel mai puțin căutat de ei în viețile lor. O, ipocriți triști! 

  



 

 

Voi spune acum câteva cuvinte cu rol de aplicații, și voi în-

cheia. 

În primul rând, vreau să te informez că, întrucât rugăciu-

nea este îndatorirea fiecărui copil al lui Dumnezeu și ea este îm-

plinită în suflet prin Duhul lui Hristos, oricine vrea să se roage 

Domnului trebuie să fie foarte conștient de ceea ce face și să își 

împlinească această lucrare în frica de Dumnezeu și cu nădejdea 

îndurării Lui, prin Isus Hristos. Rugăciunea este o rânduială lă-

sată de Dumnezeu, prin care omul se apropie foarte mult de El. 

De aceea, omul are cu atât mai mare nevoie de harul lui Dum-

nezeu, astfel încât sufletul să îi fie ajutat să se roage când ajunge 

în prezența Lui. Este un lucru rușinos ca un om să se comporte 

fără reverență înaintea unui rege, dar dacă face acest lucru îna-

intea lui Dumnezeu, el păcătuiește.  

După cum un rege, dacă este înțelept, nu găsește plăcere în 

lauda care i se aduce prin folosirea unor cuvinte și gesturi ne-



potrivite, tot așa nici Dumnezeu nu găsește plăcere în jertfa ne-

bunilor (Eclesiastul 5:1, 4). Lucrurile care sunt plăcute Domnu-

lui nu țin de discursuri lungi, nici de vorbire oratorică, ci de o 

inimă smerită, zdrobită și frântă, lucru care este plăcut înaintea 

Maiestății cerești (Psalmii 51:17; Isaia 57:15). De aceea, spre in-

formarea ta, este bine să știi că există cinci situații care împie-

dică rugăciunea și care fac ineficiente cererile ființei omenești. 

Acestea au loc: 

A. Atunci când oamenii prețuiesc răutatea în inimile lor, dar 

totuși se roagă înaintea lui Dumnezeu. „Dacă aș fi cugetat lucruri 

nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul” în rugăciu-

nea mea (Psalmii 66:18). De aceea, este bine să tratezi cum se 

cuvine ispita de a manifesta o dragoste secretă exact pentru lu-

crurile față de care altfel, cu buzele tale, te rogi să primești putere 

ca să te împotrivești. Atât de mare este răutatea inimii omului, că 

va ajunge până acolo încât să iubească și să strângă la piept lucrul 

împotriva căruia se roagă cu gura. Astfel de oameni sunt dintre 

cei care Îl cinstesc pe Dumnezeu cu gura, dar inima lor este de-

parte de El (Isaia 29:13; Ezechiel 33:31). O, cât de urât ar fi în 

ochii tăi dacă ai vedea un cerșetor insistând să îl ajuți, dacă el ar 

avea intenția să arunce pâinea dăruită la câini! Sau dacă ți-aș 

spune acum: te rog, dă-mi acest lucru, după care ți l-aș refuza! Și 

totuși, așa stau lucrurile cu astfel de oameni. Cu gura, ei vor 

spune, „facă-se voia Ta”, dar cu inimile nici nu vor să audă de 

voia Domnului. Cu gura, ei pot spune, „sfințească-se Numele 

Tău”, dar inimile și viețile lor își găsesc încântare în dezonorarea 

lui Dumnezeu în fiecare clipă. Acestea sunt rugăciunile care se 



transformă în păcat (Psalmii 109:7) și, chiar dacă oamenii le ros-

tesc adesea, totuși Domnul nu va răspunde niciodată la ele (2 Sa-

muel 22:42).  

B. Când oamenii se roagă pentru a fi auziți de alții și cred că 

sunt cineva în materie de religie. Și aceste rugăciuni eșuează în 

a obține aprobarea lui Dumnezeu, întrucât ele nu vor căpăta ni-

ciodată răspuns în ce privește viața veșnică. De aceea, în acest 

sens, există două feluri de oameni care se roagă astfel:  

(1) Preoții, care se invită în casele oamenilor, pretinzând că 

astfel se închină lui Dumnezeu, pe când, în realitate, principalul 

lor interes este legat de burțile lor. Astfel de oameni sunt foarte 

bine portretizați de profeții lui Ahab și de înțelepții lui Nebu-

cadnețar care, deși pretindeau că sunt oameni deosebiți ai de-

voțiunii, poftele lor și burțile lor reprezentau marile lor obiec-

tive în toate momentele și în toate componentele devoțiunii lor. 

(2) Cei care caută să fie bine văzuți și umblă după aplauze 

pentru rugăciunile lor oratorice, care caută doar gâdilarea ure-

chilor și a minților celor ce îi aud. Ei sunt cei care se roagă pen-

tru a fi auziți de oameni și care și-au luat deja toată răsplata aici 

(Matei 6:5). Aceste persoane pot fi descoperite prin faptul că se 

roagă doar pentru audiența lor. Ei caută aplauzele și lauda ce-

lorlalți pentru ceea ce au făcut. Inimile lor se înalță sau se pră-

bușesc în funcție de laudele care le sunt aduse. Lungimea rugă-

ciunilor lor este ceea ce le aduce plăcere și, pentru a le face cât 

mai lungi, sunt gata să repete aceleași lucruri la nesfârșit (Matei 

6:7). Ei studiază pentru a deveni mai învățați, dar nu caută să 



crească în lucrurile spirituale ale inimii, ci umblă doar după re-

compensele și aplauzele oamenilor. De aceea, ei nu iubesc să se 

roage în cămăruța lor, ci doar atunci când sunt în prezența al-

tora. În rugăciunea personală, conștiința i-ar mustra, așa că 

apelează mai degrabă la ipocrizie, care îi determină să se facă 

auziți pe stradă. Atunci când gurile lor se opresc, se sfârșesc și 

rugăciunile lor, căci ei nu așteaptă să audă ce le va spune Dom-

nul (Psalmii 85:8).  

C. Un alt fel de rugăciune care nu va fi acceptată de Dumnezeu 

este atunci când oamenii se roagă pentru lucruri greșite sau, dacă 

se roagă pentru lucruri bune, totuși ei se roagă să se folosească de 

acele lucruri pentru împlinirea poftelor lor și cu scopuri greșite. 

Unii oameni nu au, pentru că ei nu cer, spune Iacov, iar alții cer 

și nu au, pentru că cer din motive greșite și ca să poată să se fo-

losească de acel lucru pentru poftele lor. Scopurile care sunt con-

trare voii lui Dumnezeu reprezintă un argument important pen-

tru care Dumnezeu respinge adesea cererile care Îi sunt aduse. 

Iată motivul pentru care atât de mulți oameni se roagă pentru 

diverse lucruri, și totuși nu le primesc. Dumnezeu răspunde aces-

tora doar cu tăcere; tot ce primesc oamenii în schimb este obo-

seala pentru truda lor în rugăciune. Nimic mai mult. 

Obiecție. Dar Dumnezeu aude unele rugăciuni și le răs-

punde, chiar dacă inimile acelor oameni nu sunt drepte înaintea 

Lui, așa cum a făcut cu Israel, când le-a dat prepelițele, deși ei 

le-au folosit pentru satisfacerea poftelor lor (Psalmii 106:14).  

Răspuns. Dacă Dumnezeu face asta, o face spre judecată, nu 

spre îndurare. Fără îndoială că El a răspuns dorinței lor, dar mai 



bine nu și-o exprimau, căci El „le-a dat ce cereau; dar a trimis o 

molimă printre ei” (Psalmii 106:15). Vai de omul căruia Dumne-

zeu îi răspunde rugăciunii în felul acesta! 

D. Un alt fel de rugăciuni care nu primesc răspuns de la Dum-

nezeu sunt acelea rostite de oameni și aduse înaintea lui Dumne-

zeu în numele lor, excluzându-L pe Domnul Isus. Chiar dacă Dum-

nezeu a rânduit rugăciunea și a promis să asculte rugăciunea fi-

ințelor create de El, totuși El nu s-a referit la rugăciunea vreunui 

om care nu vine înaintea lui Dumnezeu prin Hristos. „Dacă veți 

cere orice în Numele Meu...” Și orice faceți, fie că mâncați, fie că 

beți, fie că faceți orice altceva, faceți totul în Numele Domnului 

Isus Hristos (Coloseni 3:17). „Dacă veți cere orice în Numele Meu” 

(Ioan 14:13-14), chiar dacă nu sunteți niciodată atât de devotați, 

zeloși, sârguincioși și constanți în rugăciune, totuși doar în Hris-

tos trebuie să fiți ascultați și primiți. Dar, vai, majoritatea oame-

nilor nu știu ce înseamnă să vină la Dumnezeu în Numele Dom-

nului Isus, și care este motivul pentru care ei trăiesc vieți tică-

loase, așa că ei se roagă rău și mor ființe păcătoase.  

Astfel, tot ceea ce ei obțin în lumea aceasta sunt lucruri pe 

care orice om firesc le poate obține, nefiind vreo deosebire în 

vorbă și faptă, iar când urmează să se înfățișeze înaintea lui 

Dumnezeu, ei aduc doar neprihănirea Legii. 

E. Ultimul lucru care împiedică rugăciunea constă în forma 

acesteia, lipsită de puterea necesară. Este ușor ca oamenii să fie 

foarte zeloși după lucruri precum forme de rugăciune, așa cum 

sunt scrise în cărțile de rugăciuni. Dar ei uită foarte repede să își 

cerceteze propriile ființe, să vadă dacă au cu adevărat în ei Duhul 



și puterea rugăciunii. Acești oameni sunt precum un portret pic-

tat, iar rugăciunile lor sunt ca niște voci false. Persoanele lor sunt 

ipocrite și rugăciunile lor o urâciune (Proverbe 28:9). Atunci când 

afirmă că și-au vărsat sufletele înaintea lui Dumnezeu, răspunsul 

Lui este că ei doar au urlat ca niște câini (Osea 7:14).  

De aceea, atunci când intenționezi sau te așterni la rugă-

ciune înaintea Domnului cerului și al pământului, gândește-te la 

următoarele aspecte particulare: 

(1) Gândește-te serios la ce anume dorești de la Dumnezeu. 

Nu face ca acei oameni mulți care, prin cuvintele lor, doar se bat 

cu aerul și cer lucruri pe care în realitate nu și le doresc și nici 

nu au nevoie de ele. 

(2) Atunci când conștientizezi ce anume dorești, rămâi la 

acele lucruri și ia aminte să te rogi conștient pentru ele. 

Obiecție. Dar eu nu simt că aș avea nevoie de ceva. De 

aceea, conform argumentelor tale, n-ar trebui să mă rog deloc. 

Răspuns. Dacă consideri că nu ai pentru ce să te rogi, totuși 

nu te poți plânge de acea lipsă de sensibilitate, căci însuși faptul 

că ai simțământul că nu ai pentru ce să te rogi, și nemulțumirea 

ta față de asta, reprezintă în sine existența sensibilității tale. 

Așadar, dacă, conform simțămintelor tale, consideri că nu ai ne-

voie de nimic, atunci tot ceea ce trebuie să te faci să faci este să 

te rogi (Luca 8:9). Roagă-te ca Domnul să te facă sensibil cu pri-

vire la nevoile tale reale. Aceasta a fost practica obișnuită a sfin-

ților lui Dumnezeu. „Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții 

mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător 



sunt” (Psalmii 39:4). Ucenicii Domnului au spus, „ce înțeles are 

pilda aceasta”? (Luca 8:9). Iată ce promisiune dă Domnul: 

„Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde; și îți voi vesti lucruri mari, lu-

cruri ascunse, pe care nu le cunoști” (Ieremia 33:3).  

Ia aminte ca inima să se înalțe la Dumnezeu odată cu vor-

bele tale. Nu poți lăsa gura să meargă mai departe decât este 

inima atrasă să meargă. David își înălța deopotrivă inima, sufle-

tul și gura înaintea Domnului. Atâta vreme cât inima nu se ală-

tură buzelor tale, tot ceea ce tu rostești este o simplă lingușeală, 

o slujbă a buzelor. Acest lucru nu arată decât că ești lipsit de 

simțământul nevoilor tale, chiar dacă cu gura ta le exprimi. Ai 

grijă ca buzele tale se exprime nevoile inimii. 

Păzește-te de expresiile pompoase în rugăciune și de mul-

țumirea de sine în folosirea lor, așa încât să nu abandonezi 

esența și viața rugăciunii. 

Voi încheia acum această parte cu câteva avertismente. 

În primul rând, păzește-te să nu părăsești rugăciunea dato-

rită atracțiilor și ispitelor care ți-ar spune că nu ai Duhul, și im-

plicit nu ai de ce să te rogi. Cea mai mare lucrare a diavolului și 

în care își dă toată silința, este aceea de a împiedica rugăciunile. 

El îi va flata pe ipocriți și îi va hrăni cu mii de închipuiri cu pri-

vire la binele pe care ei pretind că îl fac, în timp ce rugăciunile 

lor miros urât înaintea lui Dumnezeu. Nici persoana și nici fap-

tele sau performanțele ipocritului nu sunt acceptate înaintea lui 

Dumnezeu (Isaia 65:5; Zaharia 3:1). Ia aminte, deci, și păzește-

te de concluzii false și de descurajări lipsite de temei. Și, chiar 

dacă vin astfel de ispite asupra duhului tău, stai departe de ele 



pentru a nu fi descurajat, și folosește-le mai degrabă pentru a-

ți stimula și mai mult sinceritatea și sârguința duhului în apro-

pierea ta de Dumnezeu. 

Ca atare, astfel de ispite nu ar trebui să te oprească de la 

rugăciune și de la a-ți vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu. La 

fel, nici lucrurile corupte ale inimii tale nu ar trebui să împiedice 

rugăciunea ta. Se prea poate să descoperi că în inima ta sunt 

multe lucruri menționate anterior, care se vor strădui să te îm-

piedice în rugăciunile tale. Treaba ta va fi să le descoperi, să te 

rogi împotriva lor și să te arunci cu atât mai mult la picioarele 

Domnului, simțindu-ți ticăloșia și făcând mai degrabă din rău-

tatea și corupția inimii un argument în plus pentru a te ruga 

înaintea lui Dumnezeu, cerându-I harul justificator și sfințitor. 

Ele nu ar trebui să devină pentru tine o sursă de descurajare și 

disperare. David a practicat acest obicei: „pentru Numele Tău, 

Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!” (Psalmii 25:11) 

Aș vrea să adresez acum un cuvânt de încurajare sufletelor 

sărmane care sunt ispitite și doborâte, pentru a se ruga înaintea 

lui Dumnezeu, prin Hristos. Chiar dacă orice rugăciune care este 

primită înaintea lui Dumnezeu în ceea ce privește viața veșnică 

trebuie făcută în Duhul Sfânt – căci doar Duhul face mijlocire 

pentru noi după voia lui Dumnezeu (Romani 8:27) – totuși, în-

trucât multe suflete sărmane pot avea Duhul Sfânt lucrând în ele 

și încurajându-le să suspine după îndurarea Domnului, și chiar 

dacă, prin necredință, ele pot să aibă îndoieli că aparțin poporului 

lui Dumnezeu, în care El găsește plăcere, totuși întrucât adevărul 



harului poate fi în ele, le voi încuraja cu următoarele sfaturi spe-

cifice. 

A. În Luca 11:8, Scriptura îl încurajează foarte mult pe orice 

suflet sărman, care este înfometat după Hristos Isus, să se 

roage. În versetele 5-7, El vorbește despre pilda unui om care a 

mers la prietenul său pentru a împrumuta o pâine și care, întru-

cât acesta era în pat, a fost refuzat. Totuși, pentru insistența lui, 

prietenul s-a ridicat și i-a dat ce a cerut. Prin aceasta se arată 

clar că sufletele sărmane, chiar dacă sunt slabe în credința lor și 

nu pot vedea că s-a făcut pace între ele și Dumnezeu, totuși nu 

trebuie să abandoneze niciodată să ceară, să caute și să bată la 

ușa îndurării lui Dumnezeu. Observați că Hristos spunea, „ce-

reți, și vi se va da: căutați, și veți găsi; bateți și vi se va deschide” 

(Luca 11:9). Sărmane suflet! Tu te plângi că Dumnezeu nu va lua 

aminte la rugăciunea ta, chiar dacă nu poți vedea că ești prieten 

cu El, ci mai degrabă te vezi ca un vrăjmaș în inima ta, prin fap-

tele tale rele (Coloseni 1:21). Te comporți ca și cum L-ai fi auzit 

pe Domnul spunându-ți, „nu mă necăji, nu-ți voi da nimic”, pre-

cum omul din pildă. Dar ceea ce eu îți spun este să continui să 

bați, să strigi, să îți deplângi starea. Îți spun că, „oricine cere, 

capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide” (Luca 

11:10). Vei vedea același rezultat și în Luca 18, în pilda judecăto-

rului nedrept și a sărmanei văduve. Insistența ei l-a câștigat. 

Până și propria experiență îmi spune că nimic nu câștigă înain-

tea lui Dumnezeu precum insistența. Nu se petrec lucrurile la fel 

atunci când îți bat la ușă cerșetorii, și nu se lasă? Chiar dacă nu 

te-ar lasă inima să le dai nimic când cerșesc de la tine pentru 

prima dată, totuși, dacă ei insistă, văitându-se înaintea ta și nu 



vor să plece fără o bucată de pâine de la tine, în final le-o vei da. 

Insistența lor te va convinge. Ai o inimă atât de rea în tine, dar 

care poate fi convinsă de un cerșetor insistent? Mergi și fă același 

lucru înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un motiv care Îl va con-

vinge și, din proprie experiență, îți spun că El Se va ridica și îți va 

da tot ceea ce ai nevoie (Luca 11:8). 

B. O altă încurajare adresată sufletului convins, sărman și 

tremurând constă în a lua în considerare locul, tronul sau scau-

nul pe care S-a așezat mărețul Dumnezeu pentru a auzi cererile 

și rugăciunile ființelor sărmane. Acela este „tronul de har” (Evrei 

4:16) și „scaunul îndurării” (Exod 25:22, cf. KJV). Acest lucru 

semnifică faptul că, în zilele Evangheliei, Dumnezeu S-a urcat pe 

tronul Său, în locul îndurării și iertării și, de acolo, El vrea să îl 

audă pe păcătos și să aibă părtășie cu El, așa cum ni se spune 

(Exod 25:22) – vorbind înaintea scaunului îndurării – „acolo Mă 

voi întâlni cu tine”. Observați că este vorba despre scaunul îndu-

rării, adică locul în care Dumnezeu se întâlnește cu păcătosul. Su-

fletele sărmane sunt foarte adesea gata să gândească greșit des-

pre Dumnezeu și despre comportamentul Lui față de ele. Sunt 

gata să concluzioneze că Dumnezeu nu le acordă atenție, pe când 

El se află pe scaunul îndurării și Și-a luat locul acela cu scopul de 

a auzi și a lua în seamă rugăciunile creaturilor Sale. Dacă El ar fi 

spus că aici s-ar întâlni cu omul de pe tronul Lui de judecată, 

atunci fără îndoială că ai fi putut să tremuri și să fugi dinaintea 

Feței mărețului și gloriosului Dumnezeu. Dar când El spune că va 

asculta și va avea părtășie cu sufletele oamenilor fiind așezat pe 

tronul de har, acest lucru ar trebui să te încurajeze și să te deter-

mine să ai nădejde și să „ne apropiem dar cu deplină încredere 



de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pen-

tru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:16).  

C. Un al treilea motiv de încurajare pentru a continua în 

rugăciune înaintea lui Dumnezeu este acesta: întrucât există un 

scaun al îndurării, unde Dumnezeu este dornic să aibă părtășie 

cu sărmanii păcătoși, tot așa există acolo, pe scaunul îndurării, 

Isus Hristos, care îl stropește continuu cu sângele Lui. De aceea, 

sângele Lui este denumit „sângele stropirii” (Evrei 12:24). 

Atunci când marele preot, aflat sub Lege, trebuia să intre în 

Sfânta Sfintelor, unde se afla scaunul îndurării, el nu putea să 

pătrundă acolo „fără sânge” (Evrei 9:7).  

Dar de ce? Pentru că, deși Dumnezeu se afla pe scaunul în-

durării, El era deopotrivă de o dreptate perfectă și de o îndurare 

perfectă. Sângele era necesar pentru oprirea dreptății, astfel în-

cât aceasta să nu fie revărsată asupra persoanei implicată în 

mijlocirea făcută de marele preot, așa cum ni se prezintă în Le-

vitic 16:13-17. Asta arată că nici toată nevrednicia ta nu ar trebui 

să te împiedice să vii la Dumnezeu, prin Hristos, pentru a căpăta 

îndurare. Tu afirmi că ești stricat și, de aceea, Dumnezeu nu va 

primi rugăciunile tale. Este adevărat, dar doar dacă tu îți găsești 

plăcere în stricăciunea ta, și vii la Dumnezeu doar din motive 

nevrednice. Dar dacă îți verși inima înaintea lui Dumnezeu toc-

mai din conștientizarea ticăloșiei tale, dorind să fii salvat de vi-

novăția ta și curățat de murdăria inimii tale, nu trebuie să te 

temi, căci ticăloșia ta nu Îl va face pe Domnul să Își astupe ure-

chile. Valoarea sângelui lui Hristos, care este stropit pe scaunul 

îndurării, oprește cursul dreptății lui Dumnezeu și deschide 

poarta pentru fluviul îndurării, care va curge către tine. De 



aceea, așa cum am spus mai devreme, poți să ai „intrare slobodă 

în Locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-

o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său” (Evrei 10:19, 

20).  

În afară de aceasta, Isus este acolo nu doar pentru a stropi 

scaunul îndurării cu sângele Lui, ci El Însuși vorbește și sângele 

Lui vorbește. Așa cum a spus Dumnezeu, atunci când El va vedea 

sângele, „voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nici o 

urgie” (Exod 12:13).  

Nu te voi mai reține acum cu alte lucruri. Fii serios și sme-

rit. Mergi înaintea Tatălui, în Numele Fiului, și prezintă starea 

ta, cu ajutorul Duhului, pentru ca apoi să ai parte de beneficiul 

rugăciunii cu Duhul și cu mintea. 

A. Acest cuvânt este adresat cu tristețe acelora dintre voi 

care nu se roagă niciodată. „Mă voi ruga”, spune apostolul, și 

vorbește astfel despre inima celor care sunt creștini. Dacă nu 

ești o persoană care se roagă, atunci nu ești creștin. Promisiunea 

este că oricine este neprihănit se va ruga (Psalmii 32:6). Dacă 

nu te rogi, trebuie să înțelegi că ești un ticălos. Iacov a obținut 

numele de Israel după ce s-a luptat cu Dumnezeu (Geneza 32). 

Toți copiii care poartă acest nume vor avea și duhul lui (Geneza 

6:16). Dar aceia care uită de rugăciune, care nu cheamă Numele 

Domnului, care doar repetă papagalicește rugăciuni compuse de 

alții pentru ei – lor le sunt rezervate următoarele cuvinte: 

„Varsă-Ți urgia peste neamurile care nu Te cunosc, și peste po-

poarele care nu cheamă Numele Tău!” (Ieremia 10:25). Cum ți 



se par aceste cuvinte, tu, cel care ești atât de departe de dispo-

ziția sufletească de a-ți vărsa inima înaintea lui Dumnezeu, care 

te întorci în patul tău precum un câine, te ridici din el precum 

un porc sau un bețiv, și uiți să chemi Numele Domnului? Ce te 

vei face atunci când vei fi condamnat în Iad pentru că nu ai găsit 

de cuviință să Îi ceri lui Dumnezeu Raiul? Ce te vei face tu, care 

n-ai considerat îndurarea Lui suficient de prețioasă ca să o ceri? 

Îți garantez că până și ciorile și câinii se vor ridica la judecată 

împotriva ta, căci, fiecare în felul ei, aceste viețuitoare fac semne 

și zgomote atunci când le lipsește ceva, dar tu nu ți-ai pus inima 

să ceri Raiul, chiar dacă știai că vei pieri veșnic în Iad dacă nu 

mergi înaintea lui Dumnezeu pentru a cere mântuirea. 

B. Această a doua mustrare este adresată ție, care te-ai 

obișnuit să batjocorești sau să iei cu ușurătate ori să disprețu-

iești Duhul și rugăciunea prin Duhul. Ce te vei face atunci când 

Dumnezeu va veni să îți ceară socoteală pentru aceste lucruri? 

Tu consideri un lucru neînțelept să spui puține cuvinte împo-

triva regelui, ba chiar tremuri la gândul de a fi judecat pentru 

că ai vorbit împotriva lui. Și totuși, în același timp, tu Îl blasfe-

miezi pe Duhul Domnului. Este Dumnezeu cu adevărat vrednic 

să Îl tratezi așa, și îți va fi sfârșitul plăcut dacă astfel te porți? 

Și-a trimis Dumnezeu Duhul Sfânt în inimile copiilor Lui pentru 

ca tu să Îl batjocorești pentru asta? Înseamnă acest lucru să slu-

jești lui Dumnezeu? Și demonstrează asta faptul că biserica ta 

este reformată? Dimpotrivă, nu este mai degrabă acesta semnul 

blestemaților? Nu este suficient să fii condamnat pentru păca-

tele tale împotriva Legii? Tu vrei să mai păcătuiești și împotriva 

Duhului Sfânt? 



Trebuie să suporte batjocurile și ironiile tale Duhul harului, 

Cel sfânt, Cel nepătat, promisiunea lui Hristos, Mângâietorul co-

piilor Lui, Acela fără de care niciun om nu poate face vreo slujire 

acceptabilă înaintea Tatălui? Dacă Dumnezeu i-a trimis pe fiii 

lui Core în Iad pentru că au vorbit împotriva lui Moise și Aaron, 

crezi tu, care batjocorești Duhul lui Hristos, că vei scăpa nepe-

depsit? (Numeri 16; Evrei 10:29). N-ai citit ce le-a făcut Dumne-

zeu lui Anania și Safira pentru că au spus o singură minciună 

împotriva Lui? (Faptele Apostolilor 5:1-8) Și n-ai citit ce s-a pe-

trecut cu Simon vrăjitorul pentru disprețuirea Lui? (Faptele 

Apostolilor 8:18-22). Va trece cumva păcatul tău drept o virtute, 

și să scape nepedepsit cu răzbunarea lui Dumnezeu, încât să te 

preocupe constant să răcnești împotriva Duhului, și să te opui 

slujirii, rolului și ajutorului Lui, pe care Îl dă copiilor lui Dum-

nezeu? Este un lucru înfricoșător să te lupți împotriva Duhului 

harului (comp. Matei 12:32 cu Marcu 3:28-30). 

C. Voi vorbi acum despre condamnarea acelora Îl care blas-

femiază deschis pe Duhul Sfânt, într-o modalitate de batjocură 

și pentru a aduce ocară slujirii Lui. Aceasta este trista situație a 

ta, cel care te împotrivești Duhului rugăciunii, apelând mai de-

grabă la formalismele inventate de om. Este un șiretlic al dia-

volului ca tradițiile oamenilor să fie prețuite mai mult decât Du-

hul rugăciunii. Cu ce este aceasta mai prejos decât spurcăciunea 

blestemată a lui Ieroboam, care i-a oprit pe mulți de la a merge 

la Ierusalim, locul și calea rânduite de Dumnezeu pentru închi-

nare și, prin aceasta, a adus atâta răzbunare din partea lui Dum-

nezeu, încât până în ziua de astăzi mânia Lui nu a încetat să îi 



afecteze? (1 Împărați 12:26-33). Unii oameni ar gândi că judecă-

țile din vechime ale lui Dumnezeu asupra ipocriților din zilele 

respective ar trebui să îi facă pe cei care au auzit de astfel de 

lucruri să ia aminte și să se teamă să facă același lucru. Totuși, 

„doctorii” zilelor noastre sunt departe de a lua aminte la aver-

tismentele acestea, așa încât ei aleargă cu disperare la aceleași 

nelegiuiri, anume să înființeze lucruri și obiceiuri ale omului 

care n-au fost niciodată poruncite și nici aprobate de Dumnezeu. 

Mai mult decât atât, oricine nu îi ascultă pe aceștia, trebuie să 

fie azvârlit din țara lui sau din această lume. 

Ți-a cerut cumva Dumnezeu aceste lucruri? Dacă da, arată-

ne unde! Dacă nu, după cum sunt sigur că El nu ți-a cerut așa 

ceva, atunci ce autoritate blestemată poate fi într-un papă, epis-

cop sau orice alt prelat, pentru a porunci lucruri referitoare la 

închinarea înaintea lui Dumnezeu, pe care El nu le-a cerut? Mai 

mult, nu este vorba aici doar de aspectele formale, în care di-

verse pasaje ale Scripturii ne poruncesc cum să procedăm, ci și 

despre multe lucruri care țin de închinarea divină înaintea lui 

Dumnezeu și pe care nici nu vreau să le mai enumăr aici, pentru 

că ele au fost examinate de alții, în multe detalii. Dar, chiar dacă 

un om ar fi dornic să trăiască în pace, el nu poate, căci, de dragul 

conștiinței, nu poate admite ca cele mai importante părți ale în-

chinării înaintea lui Dumnezeu să îi fie poruncite de alții, iar 

dacă nu se supune lor, să fie văzut ca eretic, greșit, rebel, un 

gunoi pentru biserică, un seducător al oamenilor și orice al-

tceva. Doamne, care va fi roada acestor lucruri, dacă învățăturile 

Tale sunt supuse tradițiilor oamenilor? Astfel, Duhul rugăciunii 

este abandonat, iar lucrurile formale sunt impuse. Duhul este 



batjocorit, iar formele sunt înălțate. Cei ce se roagă cu Duhul, 

chiar dacă n-au fost niciodată atât de smeriți și sfinți, sunt so-

cotiți fanatici, pe când cei ce se roagă formal, și doar astfel, sunt 

văzuți valoroși! Cum vor răspunde cei ce insistă asupra acestor 

practici acelui verset din Scriptură, care poruncește ca Biserica 

să se depărteze de cei care au doar o formă de evlavie, dar îi 

neagă puterea? (2 Timotei 3:5). Și dacă aș spune că oamenii care 

fac aceste lucruri promovează o formă de rugăciune creată de 

alții, stingând astfel Duhul rugăciunii, nu-mi va lua prea mult 

timp ca să dovedesc că am dreptate. Căci acela care promovează 

Cartea de Rugăciuni Comune mai presus decât Duhul rugăciu-

nii, promovează o religie a formelor. Dar asta este ce fac cei ce 

îi împiedică sau doresc să îi împiedice pe oamenii care se roagă 

cu Duhul rugăciunii, în timp ce îi strâng la piept pe cei ce se 

roagă doar formal, și aceasta pentru că ei fac același lucru. De 

aceea, ei iubesc și promovează formalismul propriu sau inven-

țiile altora mai presus decât Duhul rugăciunii, care este rându-

iala specială și plină de har a lui Dumnezeu. 

Dacă dorești să îți clarifici acest lucru, uite-te în temnițele 

din Anglia și în crâșmele din țară, și îi vei găsi în închisori pe cei 

care insistă ca Duhul rugăciunii să ajungă în acele locuri, pe 

când în crâșme îi vei descoperi pe cei care se roagă invențiile 

altora. Acest lucru este evident și prin reducerea la tăcere a pre-

dicatorilor lui Dumnezeu întrucât, în conștiința lor, ei nu pot 

accepta acea formă a rugăciunilor comune, chiar dacă nu au fost 

niciodată prea animați de Duhul rugăciunii.  Dacă astăzi nu este 

înălțată în felul acesta Cartea de Rugăciuni Comune și pusă mai 

presus decât rugăciunea prin Duhul sau predicarea Cuvântului, 



atunci mi-am luat o țintă greșită. Cu siguranță că nu ar fi plăcut 

să stăruiesc asupra acestui subiect. Fie ca Domnul, în îndurarea 

Lui, să întoarcă inimile oamenilor către a căuta mai mult Duhul 

rugăciunii și către a-și vărsa inimile înaintea Domnului, în pu-

terea rugăciunii. Doar aș vrea să mai spun că este un semn trist 

ca cea mai mare parte a pretinsei închinări înaintea lui Dumne-

zeu să fie, de fapt, anti-creștină, pentru că nu are în ea decât 

tradițiile oamenilor și tăria persecuției, mijloace de care se și 

agață pentru a se susține. 

  



 

  



 

 

 

Voi încheia acest discurs cu următoarele sfaturi, adresate 

tuturor copiilor lui Dumnezeu. 

1. Fii sigur de faptul că, atâta vreme cât te vei afla pe calea 

lui Dumnezeu, va trebui să te întâlnești cu ispite. 

2. Încă din prima zi când vei intra în adunarea lui Hristos, 

așteaptă-te la ispite. 

3. Când ispitele vor veni asupra ta, imploră-L pe Dumnezeu 

să te susțină când vei trece prin ele. 

4. Fii gelos legat de inima ta, așa încât ea să nu te înșele în 

ce privește dovezile că ești moștenitor al cerului, nici în ce pri-

vește umblarea ta cu Dumnezeu în această lume. 

5. Păzește-te de lingușelile fraților mincinoși. 

6. Păstrează-te în viața și puterea adevărului. 

7. Caută cel mai mult lucrurile care nu se văd. 

8. Ia aminte la păcatele mărunte ca să le abandonezi. 



9. Păstrează fierbinte în inima ta promisiunile lui Dumne-

zeu. 

10. Reînnoiește-ți credința în sângele lui Hristos. 

11. Uite-te cu atenție la faptele celor din generația ta. 

12. Aleargă alături de cei mai aleși credincioși. 

Harul să fie cu tine! 

  



 
 
 
 

Despre Asociația MAGNA GRATIA 
Noi vestim Evanghelia harului 

 

 


