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N O TA  ED I TO R U LU I
Răspunsul

Te‑ai întrebat vreodată de ce ni se pare că 
unele rugăciunile rămân fără răspuns? Chiar 
mai mult, ca și mine, te‑ai întrebat de ce tocmai 
rugăciunile tale nu își primesc răspunsul?

Eu am fost credincios toată viața mea și 
m‑am rugat pentru multe, multe lucruri, și 
am trecut adesea prin dezamăgire când nu am 

primit răspuns la rugăciune – cel puțin nu în felul în care m‑am așteptat 
sau la ce am sperat.

Sunt familiarizat și cu toate explicațiile obișnuite despre motivul 
acestora și – când nu sunt implicat emoțional – toate mi se par foarte 
logice. Dar, recunosc, uneori aceste explicații învățate pentru când „nu 
am primit răspuns” mi se par reci și insipide. 

Recent am dat peste o poezie care abordează subiectul dintr‑un punct 
de vedere puțin mai diferit – care mi s‑a părut pozitiv și mi‑a vorbit într‑un 
mod mai personal. Cred că are legătură cu subiectul nostru de aceea o 
includ în întregime. Sper să te încurajeze și pe tine.

Cel mai binecuvântat1

I‑am cerut lui Dumnezeu putere, să mă realizez.
Am fost făcut slab, să învăț cu smerenie să ascult.
Am cerut sănătate, să fac lucruri mărețe.
A lăsat să mă îmbolnăvesc, să fac lucruri mai bune.
Am cerut bogăție, să fiu fericit.
Mi s‑a dat sărăcie, să devin înțelept.
Am cerut putere, să fiu ridicat în slăvi de oameni.
Mi s‑a dat slăbiciune, să am nevoie de Dumnezeu.
Am cerut toate lucrurile, să mă bucur de viață.
Mi s‑a dat viață, să mă bucur de toate lucrurile.
Nu am primit nimic din ce am cerut, dar tot ce am sperat.
În ciuda ideilor mele, rugăciunile negrăite și nevoile mele adevărate 

mi‑au fost împlinite.
Eu sunt, dintre toți oamenii, cel mai binecuvântat.

Samuel Keating
Editor executiv

1. Most Richly Blessed, de autor necunoscut, 
un veteran al Războiului Civil, poem afişat în 
holul Spitalului Veteranilor din Shreveport, LA
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De Victoria Olivetta

După patru ani și un drum de 
44 de ore cu autocarul am reușit, 
în sfârșit, să îmi vizitez fiica și 
ginerele și să‑mi văd pentru prima 
oară nepoțica, pe Giovanna. M‑a 
vrăjit din prima – atât de dulce, 
de deșteaptă și de activă. Cred 
că și alți bunici mă înțeleg când 
spun că nepoțica mea este cea mai 
adorabilă și mai minunată fetiță 
din lume!

Într‑o zi alerga și se juca și 
era puțin cam gălăgioasă. Într‑o 
secundă a ajuns din exercițiul ei „A 
pe pat” (capul și picioarele fixate 
pe saltea, fundul în sus, mâinile 
pentru linia lui A) jos pe podea cu 
o bufnitură. A părut surprinsă, dar 
din fericire nu s‑a lovit. A rămas 
acolo cu o expresie de șoc, uimire 
și rușinare.

După ce s‑a ridicat m‑am oferit 
să mă rog pentru ea, sigură fiind 

că o asemenea cădere neașteptată 
i‑a provocat cel puțin o oarecare 
durere. După ce m‑am rugat 
Giovanna și‑a deschis ochii, iar 
strălucirea jucăușă era din nou 
acolo. Era gata să se întoarcă la 
treburile ei importante de copilă‑
rie: sărituri și joacă.

După câteva zile tatăl ei a tre‑
buit să călătorească într‑un alt oraș 
și a fost plecat pentru vreo două 
zile, iar Giovanna i‑a dus dorul. Își 
făcuseră obiceiul să petreacă timp 
împreună, după cină, ori de câte 
ori era posibil, și atunci îi ducea cel 
mai mult dorul. Într‑o seară fiica 
mea i‑a spus Giovannei că în loc 
să fie supărată ar putea să se roage 
pentru tatăl ei și astfel s‑au rugat 
împreună. Dintr‑o dată expresia 
de pe fața ei s‑a schimbat, de la 
îngrijorare și pierdere, la pace și 
încredere, și a redevenit cum era 

ea, fericită și jucăușă.
Credința ei simplă m‑a inspirat 

să‑mi evaluez și eu credința mea. 
Una este să te rogi și să ai încredere 
în Dumnezeu că va răspunde (de 
fapt acesta este motivul pentru care 
ne rugăm) și alta este să te rogi și 
imediat să nu te mai îngrijorezi 
pentru situație, fiindcă crezi cu 
adevărat că răspunsul este deja 
pe drum. Giovanna a crezut cu 
adevărat și astfel și‑a putut vedea 
în continuare cu veselie de viața ei.

Deci, de ce să ne îngrijorăm?  
Putem aplica soluția Giovanna 
problemelor și dezamăgirilor noas‑
tre. Trebuie doar să aducem acele 
situații în fața Lui în rugăciune, 
să avem încredere că El va lucra, 
iar apoi să nu ne mai îngrijorăm 
despre cum sau când va veni 
răspunsul.

Soluția 
Giovanna
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și sinceritate, dar tocmai acum este 
momentul să avem încredere. Îmi 
amintește de versetul: „Căci aveți 
nevoie de răbdare ca, după ce ați 
împlinit voia lui Dumnezeu, să 
puteți căpăta ce v‑a fost făgăduit”.2

În cazul meu, după mulți ani 
de rugăciune, încă am o afecțiune 
la ochi. Asta înseamnă că rugă‑
ciunile mele au fost irosite sau 
ineficiente? Te asigur că răspunsul 
este nu, absolut și clar! Nu au fost 
irosite. Nu au fost nefolositoare 
și ineficiente. Biblia spune 
că rugăciunile noastre sunt 
puternice.3

Când mi‑am făcut timp 
să mă opresc și să caut per‑
spectiva lui Dumnezeu, 
am văzut situația mea 
mai echilibrată. Când 
spun că ochii mei nu 
sunt încă vindecați îmi 
dau seama că este doar 
o parte din imaginea 
de ansamblu. Nu 
am fost vindecată 
„permanent”, dar 
am avut multe 
momente de vinde‑
care temporară.

Dacă pentru mine 
este important doar să 
fiu vindecată complet 

OPTIMIZAREA 
RUGĂCIUNII

De M
aria

 Fontain
e

Au existat multe situații când 
ne‑am rugat pentru oameni și ei 
au fost vindecați imediat, sau la 
scurt timp după aceea. Dar au fost 
și situații când ne‑am rugat în mod 
repetat, luni și chiar ani la rând, 
pentru o boală serioasă și încă nu 
vedem rezultatele pe care le‑am 
cerut. Aceste situații pot ridica 
semne de întrebare. Oare ceva nu 
merge bine?

Ce spune Biblia despre să nu 
obosim în facerea binelui1 se aplică 
cu siguranță la rugăciunea pentru 
bolile de lungă durată. Am putea 
fi tentați să gândim: De ce să ne 
pierdem timpul dacă tot pare că nu 
merge? Însă noi vedem doar ce este 
pe moment, nu pe termen lung, 
cum vede Dumnezeu. Trebuie să 
avem încredere că El știe ce aduce 
cel mai mult bine. Nu este asta ceea 
ce căutăm cu adevărat?

Stă în firea umană să ne simțim 
înfrânți, frustrați și să avem o mul‑
țime de întrebări atunci când nu 
vedem rezultatele pe care le aștep‑
tăm, fiindcă ne‑am rugat cu ardoare 

1. Vezi  Galateni 6:9.
2. Evrei 10:36
3. Vezi Iacov 5:16.
4. Vezi Luca 17:12-19.
5. Vezi 2 Corinteni 5:7.
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și permanent atunci minimalizez 
și neglijez celelalte lucruri, mai 
importante, pe care Dumnezeu 
le‑a făcut în viața mea. Dacă pun 
mai mult accentul pe eliminarea 
completă a afecțiunii și la vremea 
dorită de mine, nu subliniez lucru‑
rile minunate pe care Dumnezeu 
le‑a făcut pentru mine când m‑a 
vindecat temporar, pentru scurt 
timp, și de mai multe ori, când a 
fost necesar.

Continui să mă rog pentru vin‑
decare completă fiindcă știu că El 
poate răspunde și în felul acesta; 
însă Îi mulțumesc și pentru modul 
în care mi‑a răspuns deja. Deși am 
această afecțiune de mult timp, El 
s‑a asigurat să am în fiecare zi îngri‑
jirea necesară, special pentru mine. 
De fapt, această afecțiune de lungă 
durată îmi este benefică fiindcă am 
simțit de mai multe ori atingerile 
vindecării. Perioadele în care Iisus 
mi‑a îmbunătățit vederea ca să 
mă pot ocupa de anumite treburi 
mi‑au întărit credința în vindecare 
chiar mai mult decât dacă aș fi fost 
vindecată complet din start. Aceste 
perioade nu au reprezentat vinde‑
carea completă și „finală”, însă am 
primit vindecarea de care El știa că 
am nevoie la momentul respectiv! 
Atingerile Sale vindecătoare au 

venit atunci când aveam cel mai 
mult nevoie de ele.

Această afecțiune de lungă 
durată a ochilor mei a continuat 
să facă lucruri mărețe în viața mea, 
mai mult decât dacă aș fi fost vinde‑
cată permanent. Dumnezeu a luat 
toate acele rugăciuni de vindecare 
și le‑a canalizat puterea în atât de 
multe lucruri bune. El mi‑a răspuns 
la rugăciuni ajutându‑mă să învăț 
compasiunea și dependența de El 
prin faptul că nu sunt complet 
vindecată.

Uneori, vindecarea rapidă nu va 
aduce cel mai mult bine în ansam‑
blu. Gândește‑te la cei zece leproși 
care au fost vindecați. Pentru nouă 
dintre ei vindecarea instantanee le‑a 
distras atenția încât au uitat să‑I mai 
mulțumească lui Iisus.4 Este unul 
din gândurile care mă încurajează 
că, neprimind vindecare deplină 
mă ajută să continui să umblu prin 
credință, nu prin vedere5 și să‑I 
mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
atingerile Sale vindecătoare.

Maria Fontaine și soțul 
el, Peter Amsterdam, sunt 
directorii organizației 
The Family International, 
o comunitate creștină de 
credință.

Rolul rugăciunii nu este de 
a-L influența pe Dumnezeu, ci 
de a schimba caracterul celui 
ce se roagă. – Søren Kierkegaard 
(1813-1855)

Bucuria pe care ne-o inspiră fap-
tul că rugăciunea ne-a fost răspunsă 
nu poate fi descrisă; iar imboldul pe 
care îl dă vieții noastre spirituale 

este extrem de mare. – George 
Müller (1805-1898)

Mă rog pentru că nu mă pot 
ajuta singur. Mă rog fiindcă sunt 
neajutorat. Mă rog fiindcă sunt 
în nevoie tot timpul, când merg 
şi când dorm. Nu Îl schimbă pe 
Dumnezeu. Mă schimbă pe mine. 
– C.  S. Lewis (1898-1963)
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DE CE ESTE 
IMPORTANT SĂ 
PETRECI TIMP 
SINGUR CU 
DUMNEZEU?

Răspunsuri la rugăciunile tale

Toate relațiile necesită timp. 
Relația cu Dumnezeu, deși este 
diferită în multe feluri de celelalte 
relații, urmează totuși regulile 
celorlalte relații. Biblia este plină 
de comparații care ne ajută să le 
transpunem în relația noastră cu 
Dumnezeu. Spre exemplu, Hristos 
este prezentat ca mire, iar biserica ca 
mireasă. … Relația dintre ei presu‑
pune timp petrecut între ei, singuri. 
O altă relație este cea între tată și 
copil. Relațiile parentale apropiate 
implică timpul pe care copiii și 

părinții îl petrec, „doar ei”, împre‑
ună. Nu este nicio diferență față 
de timpul petrecut cu Dumnezeu. 
Când petrecem timp, singuri, cu 
Dumnezeu, ne apropiem de El și 
ajungem să‑L cunoaștem într‑un 
mod mai diferit decât în situațiile 
de grup.

Dumnezeu dorește timp, sin‑
gur, cu noi. El dorește o relație 
personală cu noi. El ne‑a creat ca 
indivizi, ne‑a plămădit în pântec.1 
Dumnezeu cunoaște cele mai 
intime detalii ale vieților noastre, 
până și numărul firelor de păr din 
capul nostru.2 El cunoaște fiecare 
vrăbiuță și noi suntem mai impor‑
tanți decât multe vrăbiuțe.3 El ne 
invită să venim la El și să Îl cunoaș‑
tem.4 Când dorim să Îl cunoaștem 
mai intim pe Dumnezeu, Îl vom 
căuta dimineața devreme5 și vom 
petrece timp cu El. Vom fi precum 
Maria, care a stat la picioarele lui 
Iisus și L‑a ascultat.6 Vom flămânzi 
și vom înseta după neprihănire și 
vom fi săturați.7

În Vechiul Testament vedem 
că Dumnezeu își cheamă profeții 

1. Vezi Psalmul 139:13.
2. Vezi Luca 12:7.
3. Vezi Matei 10:31.
4. Vezi Isaia 1:18; Apocalipsa 22:17; 

Cântarea Cântărilor 4:8.
5. Vezi Psalmul 63:1.
6. Vezi Luca 10:39.
7. Vezi Matei 5:6.
8. Vezi Psalmul 57.
9. Vezi Matei 14:13; Marcu 1:35; 

Marcu 6:45-46; Marcu 14:32-34; 
Luca 4:42; Luca 5:16; Luca 6:12; 
Luca 9:18; Ioan 6:15.

10. Matei 6:6

să vină la El singuri. Moise s‑a 
întâlnit cu Dumnezeu când era 
singur, odată la rugul aprins și 
apoi pe Muntele Sinai. David, a 
cărui numeroși psalmi reflectă o 
relație încrezătoare, de familiari‑
tate, cu Dumnezeu, a comunicat 
cu El chiar și când fugea de Saul.8 
Prezența lui Dumnezeu s‑a făcut 
simțită lui Ilie în peșteră. În Noul 
Testament, Iisus a petrecut timp 
singur cu Dumnezeu.9 Iisus chiar 
ne sfătuiește să ne rugăm lui 
Dumnezeu când suntem singuri: 
„Ci tu, când te rogi, intră în odăița 
ta, încuie‑ți ușa și roagă‑te Tatălui 
tău care este în ascuns”.10

Dacă suntem singuri cu 
Dumnezeu nu ne mai este distrasă 
atenția și putem să ne concentrăm 
asupra Lui și să auzim Cuvântul 
Său. Dacă rămânem în El, atunci 
ne bucurăm de intimitatea la care 
ne cheamă și ajungem să‑L cunoaș‑
tem cu adevărat.

Mulțumim pentru acest 
articol site-ului www.
GotQuestions.org.
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Eu – zice Domnul – te voi 
învăța și-ți voi arăta calea 
pe care trebuie s-o urmezi, 
te voi sfătui și voi avea 
privirea îndreptată asupra 
ta. – Psalmul 32:8

Rezolvă problemele 
împreună cu 

DUMNEZEU

De Li Lian

În a doua zi de muncă, șeful 
meu mi‑a pus în brațe laptopul lui 
și mi‑a spus: „Am nevoie să îmi 
instalezi pe laptop cel mai nou 
sistem de operare”.

Eram într‑o țară străină, încon‑
jurat de colegi care vorbeau o limbă 
străină și ca tehnician IT junior, 
era o provocare pentru mine să 
mă familiarizez cu noul mediu de 
lucru, să înțeleg termenii tehnici în 
limba străină și să fac față proble‑
melor inevitabile care îmi depășeau 
nivelul de experiență.

M‑am întors la biroul meu și 
am început să salvez toate fiși‑
erele și setările și să îmi fac un 
plan de acțiune. Lucram pentru 
prima oară cu această tehnologie 
cloud și la scurt timp mi‑am dat 
seama că treaba pe care o aveam 
de făcut era mai complicată decât 
am anticipat. Au apărut o serie de 
probleme de compatibilitate și de 
securitate, transferul datelor dintre 
sistemul vechi și sistemul nou de 
operare nu a fost direct și, în plus, 

am descoperit că noul sistem de 
operare nu s‑ar fi putut conecta la 
imprimanta biroului fără un pro‑
gram specializat.

După vreo două ore în care am 
tot căutat soluții și am studiat harta 
rețelei firmei, când biroul urma să 
se închidă, eu încă aveam o listă 
lungă de făcut. Am început să 
mă îngrijorez de timpul necesar 
pentru această treabă și dacă va fi 
pe măsura așteptărilor. Am rostit o 
rugăciune în mintea mea, ca Iisus 
să mă călăuzească spre soluția 
corectă.

Vei termina până mâine la 10! 
mi‑a șoptit vocea Lui în inima mea.

10 dimineața? am întrebat. Nu 
pare realist.

Vei termina până mâine la 10! a 
repetat Iisus.

Sincer, am început să mă întreb 
dacă Iisus chiar a înțeles provocările 
tehnologiei. Totuși, am hotărât să 
las totul și să văd ce‑mi va aduce 
ziua de mâine.

A doua zi, dimineața, când am 

revenit la birou, am tras adânc aer 
în piept, am spus o rugăciune pen‑
tru călăuzire, și am bootat sistemul. 
Nu după mult timp am descoperit 
o soluție pe care nu o știam cu o 
zi în urmă.

La ora 10 eram gata. Toate fiși‑
erele erau încărcate și nu era nicio 
incompatibilitate. Deși nu eram 
sigur de ce sau cum, puteam să 
folosesc și imprimanta. Un coleg 
s‑a oferit să instaleze certificatele de 
securitate. Iar șeful mi‑a mulțumit 
pentru munca depusă.

Astfel de situații mă conving că 
Dumnezeu este interesat personal 
de viața mea. Iar când ne liniștim 
mințile și ne facem timp să ascul‑
tăm, Dumnezeu poate vorbi direct 
inimilor noastre, aducându‑ne 
liniștea sufletească.

Li Lian este certificat 
CompTIA și lucrează ca 
administrator de sistem 
pentru o organizație 
umanitară în Africa.

6 7



1. 1 Corinteni 16:14
2. Psalmul 66:18-19
3. Matei 6:7-8
4. Ieremia 29:13
5. Daniel 9:18
6. Iacov 1:6
7. Marcu 11:25
8. 1 Ioan 3:22
9. Iacov 4:3
10. 1 Ioan 5:14

Secretele 
rugăciunii

De Gabriel García Valdivieso

În cartea sa, A Year of Living 
Prayerfully (Un an trăit cu rugăciu-
nea), Jared Brock descrie în mod 
amuzant, dar realist călătoria sa 
în jurul lumii pentru a descoperi 
și explora diferitele modalități 
de rugăciune ale credincioșilor – 
practicile, metodele, obiceiurile 
și stilurile lor. Mai mult decât o 
simplă listă de detalii tehnice, el își 
dorea să trăiască din plin experiența 
rugăciunii din diferite denominații 
și puncte de vedere. Așa că el și soția 
și‑au dedicat un an întreg acestui 
scop.

Călătoria lui l‑a purtat, printre 
altele, prin:
• Ontario, Canada, unde un spe‑
cialist în strategii de rugăciune i‑a 
povestit despre niște spectaculoase 
răspunsuri la rugăciune pe care le‑a 
văzut.
• New York, unde a învățat tra‑
dițiile de rugăciune ale curentului 
evreiesc hasidism.
• Ierusalim, unde a vizitat diferite 
situri și biserici și unde a învățat 
despre tradiții și ritualuri de rugă‑
ciune și a înțeles că rugăciunea nu 

înseamnă practicarea unei anumite 
poziții, ci relația pe care o cauți.
• Muntele Athos din Grecia, 
unde călugării ortodocși consideră 
rugăciunea arta supremă și știința 
supremă și își găsesc inspirația 
în traiul simplu și în rugăciunile 
repetitive.
• Spania, unde s‑a cufundat în 
misticism.
• Franța, unde a vizitat o 

mănăstire din ordinul carmelit 
și a văzut cum fratele Lawrence 
făcea din orice treabă, oricât de 
obișnuită, un prilej de rugăciune, 
așa cum este descris în The Practice 
of the Presence of God. Apoi a mers 
la Taizé, o comunitate ecumenică 
internațională, unde catolici, 
protestanți și ortodocși se roagă 
împreună în pace și unitate. 

Brock povestește că a încercat să 
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găsească modalități rapide, ușoare 
și eficiente de a veni la Dumnezeu, 
dar a descoperit că adevărata sem‑
nificație a rugăciunii este să fii, pur 
și simplu, cu Dumnezeu.

Noi nu trebuie să mergem în 
jurul lumii, cum a făcut Brock, ca să 
învățam despre rugăciune. Trebuie 
doar să învățăm să ne conectăm cu 
Dumnezeu folosind abordarea care 
ne este cel mai de folos nouă. Cel 
mai important lucru este să fii cu 
Dumnezeu, sau să vorbești cu El, 
indiferent de metoda folosită.

Pentru unii este rugăciunea cân‑
tată, pentru alții rugăciunea scrisă. 
De multe ori nu suntem capabili 
decât de o rugăciune scurtă; alteori 
ar fi bine să ne facem mai mult timp 
ca să ne descărcăm sufletele, apoi 
să stăm în liniște și să ascultăm ce 
ar putea Dumnezeu să ne spună, ca 
răspuns, în inima noastră.

Uneori rugăciunile noastre sunt 
foarte elocvente și clare; alteori, 
parcă avem limba legată sau ne 
bâlbâim. Dar să nu ne îngrijorăm. 
Dumnezeu aude fiecare rugăciune 
și o înțelege, chiar și pe cele stân‑
gace sau neclare.

Uneori simțim să ne exprimăm 
cu cuvintele noastre sincere; alteori 
simțim să ne rugăm cu scripturile, 
să parafrazăm versete din Biblie sau 
din Psalmi.

Uneori ne dorim un loc solemn, 
cum ar fi o biserică sau un sanctuar 
sau un loc minunat din natură, 
fiindcă acolo ne putem deconecta 
ușor de zgomotele lumii și tot ce ne 
distrage atenția; alteori mergem pur 

și simplu pe strada aglomerată și ne 
rugăm pentru trecători, pentru un 
prieten sau o rudă în nevoie sau 
pentru starea deplorabilă a lumii.

Diversitatea este condimentul 
vieții și, de asemenea, condimentul 
rugăciunii. Urmează rutinele care 
te ajută să te concentrezi și să ai o 
regularitate în viață, dar în același 
timp aventurează‑te și încearcă 
metode diferite, sau roagă‑te în 
locuri diferite, sau împreună cu 
diferiți oameni. Învață din expe‑
riențele altora.

Cuvântul lui Dumnezeu ne 
oferă unele sfaturi, precum:

Începe cu dragostea. – „Tot ce 
faceți să fie făcut cu dragoste”.1

Curăță‑ți inima. – „Dacă aș fi 
cugetat lucruri nelegiuite în inima 
mea, nu m‑ar fi ascultat Domnul. 
Dar Dumnezeu m‑a ascultat, a luat 
aminte la glasul rugăciunii mele”.2

Evită repetițiile fără sens. – 
„Când vă rugați, să nu bolborosiți 
aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li 
se pare că, dacă spun o mulțime de 
vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă ase‑
mănați cu ei; căci Tatăl vostru știe 
de ce aveți trebuință, mai înainte 
ca să‑I cereți voi”.3

Motivația ta să fie mai mult 
decât simplul simț al datoriei, 
sau obligația. – „Mă veți căuta și 
Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu 
toată inima”.4

Fii smerit. – „Căci nu pentru 
neprihănirea noastră îți aducem noi 
cererile noastre, ci pentru îndurările 
Tale cele mari”.5

Să ai credință. – „Dar s‑o ceară 
cu credință, fără să se îndoiască 
deloc”.6

Mai întâi, iartă. – „Când stați 
în picioare de vă rugați, să iertați 
orice aveți împotriva cuiva”.7

Urmează regulile Sale. – „Și 
orice vom cere vom căpăta de la 
El, fiindcă păzim poruncile Lui și 
facem ce este plăcut înaintea Lui”.8

Să nu ai motive egoiste. – 
„Cereți și nu căpătați, pentru că 
cereți rău, cu gând să risipiți în 
plăcerile voastre”.9

Să rămâi în voia lui Dumnezeu. 
– „Îndrăzneala pe care o avem la El 
este că, dacă cerem ceva după voia 
Lui, ne ascultă”.10

Este calitatea și nu cantita-
tea rugăciunilor noastre ceea ce 
contează. El este mai interesat de 
sinceritate decât de elocvență. El 
aude orice rugăciune ce vine din 
inimă și, de multe ori, răspunde 
cum nici nu ne așteptăm. Se merită 
să ai încredere în El.

Gabriel García V. este 
editorul versiunii în 
limba spaniolă a revistei 
Activated.
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Am crescut înconjurată de 
pârâiașe, de lacuri și de râuri, dar 
când am avut 16 ani am mers la 
Altantic City, New Jersey, și am 
văzut pentru prima oară oceanul. 
În noaptea în care am ajuns am 
făcut o mică plimbare și am pășit 
pe un ponton de lemn. La primele 
valuri care s‑au spart la picioarele 
mele, m‑am apucat strâns de balus‑
tradă. De atunci am avut în suflet 
un oarecare sentiment de prudenţă 
faţă de ocean. Nu am fost niciodată 
expertă la înot, dar mi‑a plăcut să 
privesc oceanul, să simt nisipul cu 
picioarele și chiar sentimentul de 
imponderabilitate când te duce 
valul – atâta timp cât aveam pe 
cineva sigur de care să mă sprijin. 

Așa că, în vara în care tinerii mei 
adolescenţi au devenit interesaţi de 
surfing am putut înţelege plăcerea 
ce le‑o crea. Eram fericită când îi 
vedeam în siguranţă, la vreo sută 
de metri în larg, așteptând valul 
perfect. Dar, în timp, au prins din 
ce în ce mai mult curaj, insistând 
că valul perfect este din ce în ce mai 
în larg. Eu stăteam pe mal și pri‑
veam punctele negre, care erau fiii 
mei, în mijlocul oceanului albas‑
tru, și încercam să‑mi stăpânesc 

îngrijorarea. 
Se pare că îngrijorarea este o 

parte integrală a vieţii de părinte. 
Este un semn al dragostei și al gri‑
jii. Este, de asemenea, un semn de 
avertizare atunci când este momen‑
tul să înceapă să se roage. Eu cred 
că îngrijorarea poate fi un lucru 
bun, dacă ne face să ne canalizăm 
gândurile negative și de îngrijorare 
în rugăciuni ce pot determina un 
sfârșit pozitiv. 

Responsabilitatea noastră, de 
părinţi, este să‑i educăm pe copiii 
noștri și să‑i călăuzim pe calea cea 
bună, însă, la un moment dat tre‑
buie să ne dăm la o parte și să‑L 
lăsăm pe Dumnezeu să‑i protejeze 
de rău. Pe măsură ce cresc, copiii 
trebuie să aibă ocazia să înveţe 
printr‑o varietate de experienţe, 
trebuie să înveţe responsabilitatea, 
trebuie să înveţe să se roage ei înșiși 
atunci când se află „departe în lar‑
gul mării”. 

Le dă totuși un sentiment de 
siguranţă să știe că părinţii lor 
sunt „pe mal”, supraveghindu‑i și 
rugându‑se pentru ei. La fel cum a 
păţit unul din fiii mei când a fost 
luat odată prin surprindere de un 
val care l‑a dat jos de pe scândură, 

ÎNGRIJORAREA ȘI 
ADÂNCUL MĂRII
De Josie Clark
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iar sfoara de siguranţă ce îl ţinea 
legat de scândură s‑a rupt. Atunci 
el s‑a panicat și a crezut că se va 
scufunda, dar și‑a amintit că eu 
eram pe ţărm și că mă rugam pen‑
tru el, așa că a început și el să se 
roage. În acea clipă a știut că va fi 
bine, și a fost. 

Acum, când copiii mei au 
crescut și s‑au mutat, cred că este 
important să știe că au o mamă 
care se roagă pentru ei. Aceasta le 
reamintește să apeleze și ei direct la 
Dumnezeu în momentele grele. Eu 
nu pot fi cu ei să‑i susţin, însă El 
poate. Eu nu le pot da toate câte au 
nevoie și nici să le rezolv toate pro‑
blemele, însă El poate lucra pentru 
ei, atunci când își pun credinţa în 
acţiune și se roagă. 

O cunoștinţă mi‑a povestit de 
ce i s‑a întâmplat lui, odată, când 
a fost cu copiii și cu niște prieteni 
la mare și una dintre fetele lui a 
fost prinsă de curent și trasă în 
larg. Imediat ce și‑a dat seama că 
ea era în pericol el a sărit în apă 
și a înotat spre ea ca să o salveze. 
Curentul era mult mai puternic 
decât și‑a imaginat și i‑a luat ceva 
timp să ajungă la fată, care aproape 
că se îneca. 

A încercat să o ajute și să se 
întoarcă împreună cu ea la mal 
dar atunci, în acel moment de 
disperare, și‑a dat seama că se 
epuizase pe sine și că nu ar fi reușit 
să înoate înapoi. Atunci s‑a rugat 
lui Dumnezeu, iar El i‑a spus să 
nu se mai agite și să simtă pe jos cu 
piciorul. Când a întins piciorul a 
simţit ceva tare, poate că un banc 
de nisip, și a reușit să stea acolo, 
susţinând‑o și pe fată, până ce a 
venit echipa de salvamari. 

Ajunși în siguranţă la mal, 
unul dintre salvamari l‑a întrebat: 
„Nu înţeleg cum de aţi rezistat 
atât de mult, susţinând‑o și pe fată 
și înfruntând valurile?” Prietenul 
meu i‑a spus atunci de bancul de 
nisip pe care îl putea atinge cu 
picioarele. „Nu știu la ce vă refe‑
riţi” a răspuns salvamarul. „Noi 
cunoaștem foarte bine zona și în 
locul în care v‑aţi aflat d‑voastră 
apa este foarte adâncă. Nu există 
niciun banc de nisip.” 

Chiar și în mijlocul adâncului 
albastru Dumnezeu ne poate da 
pământ pe care să ne sprijinim 
piciorul, chiar dacă trebuie să‑l 
creeze din nimic, ca răspuns la 
rugăciunea noastră disperată.

ÎNGRIJORAREA ȘI 
ADÂNCUL MĂRII
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UNEORI NU AI 
NEVOIE DE UN 
MIRACOL

Eu nu m‑am născut cu cetățenie 
americană. Am trecut printr‑un 
proces ca să o obțin. A trebuit să 
completez o groază de formulare, 
să petrec ore întregi la telefon cu 
diverși funcționari, să plătesc o 
sumă considerabilă, să mi se ia 
amprentele și să dau un interviu 
ca să se stabilească dacă într‑adevăr 
îndeplinesc cerințele pentru a primi 
cetățenia. Și da, am primit‑o! Acea 
zi a fost o zi fericită!

Acum sunt liberă să vin și să 
plec. Când mă urc în avion ca să 
merg în altă țară nu mă mai îngri‑
jorez dacă voi fi lăsată să mă întorc. 
Îmi scot cartea verde și dovedesc că 
am acest drept. Asta înseamnă mult 
pentru mine, fiindcă era odată când 
nu aveam cartea verde, deși aveam 
soț american și copii americani.

Deci, ce am făcut? A durat ceva 
timp, dar am urmat toți pașii. Am 
petrecut ore întregi la telefon cu 

funcționarii de la imigrări care 
m‑au ghidat cu toate formularele 
și cerințele. În ziua interviului 
am fost puțin emoționată. Dacă, 
pentru un oarecare motiv, mi‑ar fi 
respins cererea? Dar pe măsură ce 
mă gândeam și mă rugam, mi‑am 
dat seama că făcusem tot ce trebuia. 
Îndeplinisem toate cerințele și nu 
aveau niciun motiv pentru care să 
mă respingă. Când am intrat la 
interviu eram încrezătoare, fiindcă 
îmi făcusem partea mea.

Cu siguranță că m‑am rugat lui 
Dumnezeu să primesc aprobarea, 
dar nu m‑am rugat pentru un 
miracol. Ar fi fost prostesc din 
partea mea, pe tot parcursul pașilor 
pentru imigrare, să contez doar pe 
un miracol și să nu îmi fac treaba 
mea cu conștiinciozitate, iar la 
momentul interviului să‑L implor 
pe Dumnezeu pentru un miracol.

Poate și fiindcă sunt mamă și 

De Mara Hodler
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știu ce înseamnă să ai niște micuți 
care te solicită toată ziua, de genul: 
„Îmi dai un pahar de apă?” Da, aș 
putea să‑ți dau un pahar de apă, 
însă ai și tu șapte ani și îți poți lua 
singur. S‑ar putea ca și Dumnezeu 
să vadă lucrurile ca și mine, atunci 
când ne rugăm pentru lucruri de 
care suntem perfect capabili să ne 
ocupăm singuri.

Poate că fetița mea de șapte ani 
are nevoie de sfaturi să nu‑și prindă 
degetele în ușa de la dulap sau cum 
să curețe după ea, însă este cu sigu‑
ranță capabilă să‑și ia un pahar cu 
apă. Și mă aștept la asta de la ea. 
Dacă ar fi bolnavă sau lovită, ar fi 
altceva, dar în general mă aștept să 
se ridice de la orice ar face și să‑și 
ia singură ce îi trebuie.

Biblia e plină de exemple în care 
Dumnezeu se așteaptă de la oameni 
să se ocupe de lucrurile de care sunt 
capabili, înainte ca El să se ocupe de 

ceea ce ei nu pot face. Dumnezeu i‑a 
salvat pe Noe și familia lui de potop, 
însă s‑a așteptat de la Noe să con‑
struiască arca. Dumnezeu le‑a dat 
în mod miraculos mană copiilor lui 
Israel, dar s‑a așteptat de la ei să și‑o 
culeagă singuri în fiecare zi. Iisus l‑a 
ridicat pe Lazăr din mormânt, dar 
înainte de asta le‑a spus oamenilor 
să dea piatra la o parte.

Când Iisus a înmulțit pâinea și 
peștii, ar fi putut să o facă, pro‑
babil, și fără cele cinci pâini și cei 
doi pești de început. Și ar fi putut, 
probabil, să facă mâncarea să apară 
direct în mâinile fiecăruia din mul‑
țime, decât să‑i pună pe ucenici 
să o împartă. Dar, din nou, El se 
așteaptă ca fiecare să‑și facă partea. 
Când tu îți faci partea ta, atunci 
poți avea încredere și te poți aștepta 
ca Dumnezeu să‑și facă partea Lui 
conform voinței Sale.

Toate situațiile cu miracole au 

fost necesare. Însă există și situații 
în care nu este nevoie de un miracol. 
Trebuie doar să muncești puțin. 
Depinde de tine.

Nu vreau să spun „Nu te ruga” 
ci mai degrabă „Nu te aștepta ca 
Dumnezeu să facă ceea ce este 
responsabilitatea ta!” Iar dacă ai 
făcut tot ce trebuia și ce puteai 
face, atunci să ai încredere să mergi 
mai departe. Precum cetățenii unei 
țări, care au anumite drepturi, și 
noi avem, cei care revendicăm 
cetățenia cerească. Dacă am 
îndeplinit cerințele atunci ne‑am 
câștigat drepturile și privilegiile. Iar 
privilegiile copiilor lui Dumnezeu 
depășesc așteptările.

Acest articol este 
adaptat după o postare 
pe Just1Thing,1 un site 
creștin pentru modelarea 
caracterului tinerilor.
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influentă sau cu posibilități 
materiale, dar când îmi spune că 

se roagă pentru mine știu că lucrurile se vor 
aranja. Ea m‑a susținut prin multe dificultăți cu 

rugăciunile ei și simplul fapt să știu că se roagă pentru 
mine m‑a întărit și m‑a liniștit. Cel puțin știam că ea avea 

încredere în conștiinciozitatea lui Dumnezeu chiar și atunci când 
încrederea mea se clătina.

Rugăciunea pentru alții este o modalitate importantă prin care 
ucenicii lui Iisus se pot slujii unii pe alții. Biblia spune că Iisus „trăiește 
pururi ca să mijlocească pentru noi”.1 Iar El ne acordă privilegiul de a 
mijloci unul pentru altul. Eu nu sunt expertă în rugăciune, dar cred că 
micile mele eforturi în rugăciune pot ajuta să‑i ridice pe cei descurajați 
și să schimbe situațiile în mai bine.

Când prietena mea mi‑a cerut să mă rog pentru ea, m‑am rugat 
cu toată inima. Știu că și ea va face la fel pentru mine. Știu că, prin 

rugăciune, putem iubi și ne putem îngriji unul de celălalt indiferent 
de distanțele care ne separă.

Marie Alvero a fost misionară în Africa și 
Mexic. În prezent ea trăiește fericită 

și activă cu soțul și copiii ei în 
Texas, SUA.

Telefonul 
a întrerupt liniștea. Eram 

la volan. Mă apela o veche prietenă. 
„Marie, am nevoie să te rogi pentru mine!” A 

avut doar câteva minute la dispoziție să vorbească, 
însă suficient cât să‑mi spună despre lucrurile stresante din 

viața ei și am asigurat‑o că mă voi ruga pentru ea. După ce a 
închis, m‑am rugat pentru ea cu voce tare tot restul drumului.

Eram prietene de ceva vreme și ne‑am rugat de multe ori rugă‑
ciuni de „urgență” una pentru cealaltă. Ne‑am rugat când am trecut 
prin schimbări majore în viață și mă așteptam ca relația noastră să 
continue. Rugăciunea – o conversație neîntreruptă între mine și 
Iisus – se regăsește în toate urcușurile și coborâșurile vieții mele. 
Și‑mi place ca în momentele de criză sau de euforie, să mi se 
alăture și altcineva în conversație și să contribuie cu credința, 

pasiunea și dragostea sa. 
Între creștini, fraza „mă rog pentru tine” poate fi 

folosită din obișnuință și își pierde efectul din cauza 
lipsei de implicare. Când cineva trece printr‑o 

criză, avem tendința să ne uităm în jur 
să căutăm să facem ceva, 

1. Evrei 7:25

fiindcă asta pare 
mai de ajutor decât „doar 

să ne rugăm”. Însă adevărul 
este că angajamentul pentru 

rugăciune este unul dintre cele 
mai importante servicii pe care îl 
putem face.

Mama mi‑a demonstrat 
lucrul acesta din nou și 

din nou. Ea nu este 
o femeie 

DĂRUIEȘTE RUGĂCIUNE ȘI VEI PRIMI RUGĂCIUNE
De Marie Alvero
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1. Vezi Evrei 13:8.

Iisus poate fi pentru totdeauna 
cu tine, dacă Îi ceri:

Dragă Iisus, cred că Tu ești Fiul 
lui Dumnezeu și că mă iubești. 
Te rog să vii în viața mea, să mă 
ierți pentru toate faptele mele 
greșite și să stai cu mine pentru 
totdeauna. Amin.

STRĂINUL 
DIN PARCARE

Stăteam în mașină, într‑o 
parcare, gândindu‑mă la schimbă‑
rile din viața și din munca mea. 
Simțeam că mă plafonam și eram, 
sincer, puțin îngrijorat.

Dintr‑o dată a apărut la geamul 
meu un om. Era scund, neîngrijit 
și, cu un aer de nemărginită bucu‑
rie, m‑a salutat călduros. Am fost 
puțin surprins și chiar mai prudent. 
Crima este în floare în Africa de 
Sud și mulți oportuniști caută o 
pradă ușoară. Dar, în timp ce eu 
mă uitam cu suspiciune la el, a con‑
tinuat: „Este o zi minunată azi!”.

Eu am mormăit ceva aprobator, 
dar în mintea mea îmi făceam o 
listă cu lucrurile de valoare din 
mașină.

„Dumnezeu chiar știe cum să 
facă fiecare zi specială!” Am apro‑
bat din nou, scurt, nesigur unde 
va ajunge cu această conversație.

„Un lucru despre Dumnezeu, 
El știe totul! El este Mântuitorul 
nostru, iar El ne salvează nu numai 

De Chris Mizrany

de Iad, dar și de problemele noastre 
curente!” Mi‑a stârnit curiozitatea 
și i‑am răspuns mai entuziasmat.

Atunci s‑a aplecat spre interior, 
cu brațul sprijinit de mașină, cu 
familiaritatea unui vechi prieten, și 
a spus: „Mai știi ceva? Dumnezeu 
are anotimpuri în viața noastră. 
Fiecare este diferit și fiecare nece‑
sită atenția noastră nemărginită 
la momentul respectiv. Dar El 
este prezent în fiecare anotimp și 
în fiecare clipă, indiferent când 
se întâmplă sau ce aduce în viața 
noastră. El este întotdeauna cu noi 
să ne ajute să trecem la anotimpul 
următor”.

Nu îmi prea amintesc ce i‑am 
răspuns; eram copleșit. El mi‑a 
zâmbit, mi‑a urat o zi bună, s‑a 
întors și a plecat, fluierând o melo‑
die. Vroiam să‑i spun mai multe, 
să‑i spun că este un mesager divin 
trimis să mă încurajeze, să știe cât 
de mult au însemnat cuvintele lui 
pentru sufletul meu tulburat. Dar 
cu cât mă gândesc mai mult la acea 
situație, cu atât îmi dau seama că 

el știa toate astea.
În ziua aceea, inima mea tulbu‑

rată a fost liniștită de același care 
a liniștit și marea pentru ucenicii 
Săi. Nu știu cine a fost acel om, sau 
cum îl cheamă. Dar știu că a fost 
acolo pentru mine, înfățișarea lui 
Iisus pentru un ucenic înfricoșat. 
Anotimpurile vieții mele vor con‑
tinua să se schimbe, însă Iisus nu 
se va schimba.1

Chris Mizrany este 
designer web, fotograf și 
misionar cu Helping Hand 
în Cape Town, Africa de 
Sud.

14 15



Când dorești să‑ți țintești rugăciunile ca 
să obții rezultatele cele mai bune, încearcă 
să nu te mai gândești la nimic altceva. Poți 
face asta oricând, oriunde, chiar și într‑un loc 
aglomerat – un aeroport, în autobuz sau în 
tren, oriunde te afli. Oprește‑te câteva clipe, 
închide ochii și concentrează‑te asupra Mea, 
iar Eu te voi ajuta să‑ți canalizezi gândurile 
către ținta rugăciunilor tale.

Rugăciunile bine țintite te aduc în centrul 
acțiunii. Nu mai stai pe margine, privind și 
susținând de la distanță. Te plasezi în mijlocul 
luptei. Nu simpatizezi și nu îți este doar milă, 
ci înțelegi, arăți compasiune, te implici și faci 
ce poți ca să aduci victoria, fiindcă te rogi ca 
și cum ai umbla în papucii acelei persoane, 
iar bătălia devine reală pentru tine.

Concentrează‑ți rugăciunile asupra pro‑
blemei, țintește cu atenție ca să îmbunătățești 
situația, apoi apasă pe trăgaciul rugăciunii și 
consider‑o ca rezolvată. Apoi pune totul în 
mâna Mea.

RUGĂCIUNI 
BINE 
ȚINTITE

De la Iisus cu dragoste


