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RUGĂCIUNI PERICULOASE

Aprecieri pentru această carte

Trecerea de la rugăciunile comode la rugăciunile cutezătoare şi 
pline de credinţă nu are loc în mod automat. Îmi place felul în 
care Craig ne învaţă, ne îndeamnă şi ne arată cum putem dobândi 
viaţa de rugăciune pe care ne-am dorit-o dintotdeauna. Aceasta nu 
presupune a obține întotdeauna ce ne dorim, ci mai degrabă a ne 
apropia de inima lui Dumnezeu şi de a ne încrede în El cu adevărat, 
indiferent ce ni se întâmplă.

—Lysa TerKeurst, autoare de bestselleruri New York Times; 
preşedintă a organizaţiei Proverbs 31 Ministries

Viaţa creştină nu a fost niciodată destinată să fie lipsită de riscuri. 
De prea multe ori ne mulţumim însă cu confortul, în locul riscului, 
şi prin chiar faptul acesta ne abandonăm scopul. Pastorul Craig ne 
provoacă să vorbim pe șleau cu Dumnezeu şi să ne zidim credinţa 



pentru o viaţă de riscuri, umblând în lumina scopului dăruit de 
Dumnezeu. 

—Christine Caine, autoare bestseller, 
fondatoare a organizaţiei A21 și Propel Women

În această carte, nu ești nici presat şi nici împins să faci mai multe 
rugăciuni care par să nu ajungă nici până la tavan. Dimpotrivă, eşti 
îndemnat să înalţi acele rugăciuni periculoase care au puterea să 
te schimbe pe tine, pe oamenii pe care-i iubeşti şi pe cei pe care-i 
iubeşte Dumnezeu – adică, pe toată lumea. 

—Bob Goff, autor al bestsellerurilor New York Times
Dragostea acționează şi Toți, întotdeauna

A te dedica rugăciunii în felul descris cu atâta strălucire de 
pastorul Craig înseamnă a te dedica rugăciunilor care vor schimba 
lumea şi care, între timp, ar putea să te schimbe şi pe tine. Această 
carte este profundă, profetică şi extrem de utilă.

—Jefferson Bethke, autor al bestsellerului
New York Times Jesus & Religion

Această carte te va provoca să-ți dai viaţa de rugăciune 
convenabilă și lipsită de prospețime în schimbul uneia pline până la 
refuz de riscuri şi exaltare. Află cum să înalți rugăciuni autentice şi 
temerare, acele rugăciuni periculoase care schimbă nu doar inimile, 
ci şi lumea.

—Lisa Bevere, autoare a bestsellerurilor New York Times 
Fără rival şi Fete cu săbii

Dacă viaţa ta de rugăciune are nevoie de un imbold, această 
nouă carte de excepție îţi va aduce bucurie. Îți va zidi credința, te va 
întări în umblarea ta cu Dumnezeu și te va învăţa să înalți rugăciuni 
periculoase.

—Mark Batterson, autorul bestsellerului New York Times 
Făuritorul de cercuri; pastor principal al National Community Church



Craig Groeschel este convins că rugăciunile noastre trebuie să 
devină mai cutezătoare. În Rugăciuni periculoase, el ne arată de ce şi 
cum pot deveni astfel. Pusă la inimă, această carte are puterea de a 
transforma radical nu doar modul în care te rogi, ci şi felul în care 
înţelegi lumea şi lucrarea lui Dumnezeu în lume. Mulţumim, Craig!

—Andy Stanley, autor, vorbitor
şi fondator al organizaţiei North Point Ministries

Dacă există vreo greşeală pe care trebuie să o evităm cu orice 
preţ când ne rugăm este aceea de a fi prea prudenți. În Rugăciuni 
periculoase, pastorul şi prietenul meu Craig Groeschel ne îndeamnă 
să acceptăm incertitudinea şi să ne dedicăm unei vieţi de rugăciune 
mai îndrăzneţe şi mai pline de satisfacție.

—Steven Furtick, pastor al Elevation Church,
Autor de bestselleruri New York Times

Aceasta nu este o altă carte minunată referitoare la disciplina 
rugăciunii, care ne face să ne simţim vinovați şi ruşinați că nu ne 
rugăm mai mult. Dimpotrivă, ea ne arată ce se întâmplă atunci când 
ne rugăm cu sinceritate unui Dumnezeu viu; iar lucrul acesta poate fi 
periculos într-un mod frumos şi minunat.

—Judah Smith, pastor principal al Churchome
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Această carte este dedicată mamei mele. 
Îţi mulţumesc pentru toate rugăciunile  

pe care le-ai înălțat cu credincioşie 
 în toţi aceşti ani. 

Rugăciunile tale au schimbat totul.
Te iubesc şi te cinstesc.





Îți mulţumim 
pentru achiziţionarea cărții 

Rugăciuni periculoase! 
Toate câştigurile încasate de autor 

 de pe urma acestei cărţi 
vor susține eforturile 
de traducere a Bibliei 

 şi accesibilitatea acesteia 
 prin YouVersion Bible App.
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H
ei, Craig, crezi că Dumnezeu mai face minuni?
— Desigur, am răspuns.
— Foarte bine, pentru că rugăciunile tale sunt 

atât de șchioape.
Am încercat să râd împreună cu el, însă gluma prietenului 

meu m-a durut – mai cu seamă fiindcă avea dreptate. Pe 
atunci mă aflam la începutul lucrării pastorale și tocmai 
ieșisem împreună de la o slujbă de rugăciune. Prietenul meu 
mă cunoştea suficient de bine pentru a-şi permite să mă 
tachineze, dar cred că voia totuşi să scoată ceva în evidență. 
Observația sa m-a lăsat fără replică și m-a pus pe gânduri, 
așa că n-am căutat să mă justific în vreun fel. Nu puteam să 
neg faptul că el a dat glas unui secret pe care-l ştiam deja, 

INTRODUCERE

DE CE TREBUIE  
CA RUGĂCIUNILE TALE  
SĂ FIE PERICULOASE?
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dar pe care nu doream să-l recunosc; rugăciunile mele erau 
patetice. 

Fiind un pastor tânăr pe vremea aceea, era de datoria mea 
să-mi fi făcut o oarecare idee despre rugăciune. Era una dintre 
responsabilităţile slujbei mele pe care ar fi trebuit să o stăpânesc, 
la fel ca predicarea şi întâmpinarea enoriașilor la ușă după 
încheierea serviciului divin. Totuşi, înălțarea rugăciunilor lungi, 
concentrate, elocvente şi puternice înaintea unui Dumnezeu 
pe care nu-L puteam vedea a constituit dintotdeauna o 
provocare pentru mine. Nu mă simţeam în largul meu să mă 
rog în dialectul arhaic al versiunii King James, care era totuna 
cu a încerca să recit din Shakespeare. Însă nu mă mulțumeam 
nici să bat câmpii, pe un ton prea degajat şi amical, înaintea 
Creatorului şi Susţinătorului universului. 

Însă, chiar și atunci când mă rugam, îmi era greu să mă 
concentrez mai mult timp, ceea ce înseamnă că, data următoare, 
mă străduiam şi mai mult. Dar oricât de mult mă străduiam, 
rugăciunea mea revenea pesemne pe același vechi făgaș. Mă 
rugam aceleaşi lucruri, în acelaşi fel. Și, de obicei, cam în același 
interval de timp. 

Privind în urmă, mă întreb dacă nu cumva Dumnezeu Se 
plictisea uneori de rugăciunile mele. Când mă rugam: „Doamne, 
binecuvântează-ne și păzește-ne în această călătorie“, mi-L 
imaginam zicând: „De ce-ți faci griji? Condu cu viteza legală şi 
pune-ţi centura de siguranţă. Nu ţi se va întâmpla nimic.“ Sau 
când mă rugam: „Doamne, binecuvântează mâncarea noastră“, 
ştiam că probabil se gândea: „Serios? Vrei ca Eu să binecuvântez 
nişte macaroane cu brânză şi nişte cartofi prăjiți?“ 

Dar când am început să studiez Biblia mai mult, am 
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rămas uimit de varietatea rugăciunilor rostite de oamenii lui 
Dumnezeu. Aceștia nu doar că s-au rugat pentru lucruri extrem 
de personale – cum ar fi conceperea unui copil, de exemplu  
(1 Sam. 1:27) – dar rugăciunile lor au fost adesea foarte 
practice, pentru mâncare sau provizii (Matei 6:11) sau pentru 
a fi scăpați de duşmani (Ps. 59:1-2). Au fost momente în care 
s-au rugat în șoaptă blândă înaintea unui Dumnezeu iubitor. 
Alteori au țipat la El, îndurerați şi frustrați.

Adesea, au stăruit cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, ca 
mai apoi să strige din adâncul suferinței lor, protestând înaintea 
Lui, asemenea unui copilaș obosit care se aruncă în braţele 
părintelui său. S-au rugat pentru curajul de a-și împărtăşi 
credinţa. S-au rugat pentru prăbuşirea zidurilor, atât interioare, 
cât şi exterioare. Daniel s-a rugat pentru închiderea gurii unor 
lei flămânzi, iar Iona s-a rugat pentru deschiderea pântecelui 
unei balene înfometate. Ghedeon s-a rugat ca lâna lui să fie 
udă într-o zi şi uscată a doua zi. Oamenii lui Dumnezeu s-au 
rugat indiferent că debordau de bucurie sau că erau zdrobiţi de 
durere. 

Rugăciunile lor au fost sincere. Disperate. Pătimașe. 
Cutezătoare. Neprefăcute. 

Şi iată-mă pe mine rugându-mă ca Dumnezeu să mă 
păzească şi să-mi binecuvânteze sandviciul şi cartofii prăjiţi!

Prietenul meu avea dreptate.
Rugăciunile mele erau șchioape. 
Poate că și ale tale sunt la fel. Și nu fiindcă n-ai crede în 

rugăciune. Crezi, numai că te-ai blocat într-o anumită rutină. 
Te rogi pentru aceleaşi străduinţe şi pentru aceleaşi cereri, în 
acelaşi fel şi în aceleaşi momente. Dacă încerci să te rogi cât de 
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cât, asemenea mie, probabil ştii că trebuie să te rogi mai mult.  
Și cu mai multă pasiune. Cu mai multă credinţă. Vrei să vorbeşti 
cu Dumnezeu şi să-L asculţi; să ai parte de o conversaţie intimă, 
aşa cum ai cu soţia ta, cu soţul sau cu prietenul tău cel mai bun. 
Vrei cu adevărat, dar nu prea ştii cum. Aşa că rugăciunile tale 
rămân prudente. 

Insipide. Terne. Predictibile. Stătute.
Plictisitoare.
Atenţionarea prietenului meu m-a convins că venise vremea 

unei schimbări în viaţa mea de rugăciune. Prea multă vreme am 
tolerat rugăciunile mediocre, lipsite de credinţă şi, de cele mai 
multe ori, goale. Ştiam că Dumnezeu vrea mai mult pentru 
mine, iar eu doream să-L cunosc într-un mod mai intim, în 
pofida ezitării mele din cauza a ceea ce ar presupune lucrul 
acesta din partea mea. 

Pentru a atinge scopul acesta, am început să-mi despachetez 
câteva dintre bagajele mele spirituale. Ani la rând m-am simţit 
profund ruşinat din cauza vieţii mele de rugăciune lipsite de 
entuziasm – eu, pastorul. Dacă te-ai simţit vreodată nesigur în 
privinţa vieţii tale de rugăciune, gândeşte-te ce înseamnă să mai 
fii şi pastor pe deasupra. Se presupune că un pastor trebuie să 
fie un luptător în rugăciune – plin de foc, de credinţă nestăvilită 
şi de puterea neînfrântă a călăuzirii Duhului Sfânt. Când colo, 
atunci când încercam să mă rog, mă trezeam gândindu-mă la 
te miri ce. 

În toiul rugăciunii, indiferent dacă mă rugam încet sau cu 
glas tare, mintea mea începea să rătăcească aiurea. Doamne, 
Dumnezeule din ceruri, Te rog să o vindeci pe prietena mea care 
are cancer. Lucrează acum în viaţa ei, în numele… Trebuie să merg 
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cu orice preț la spital să o văd din nou. Stai, n-am schimbat uleiul 
la maşină şi nu mai avem nici cereale. O să mă omoare copiii, iar 
Amy are astăzi o programare la doctor – oare am plătit asigurarea 
ultima dată? Nu-mi vine să cred cât s-a scumpit anul acesta! 
O, da, predica pe săptămâna asta – încă n-am găsit o ilustraţie 
elocventă… O, îmi pare rău, Doamne, despre ce vorbeam?

Colac peste pupăză, mi-era groază tot timpul de adunările de 
rugăciune. (Ăsta da sentiment de vinovăţie!) Par interminabile, 
iar unii nu doar că ştiu cum să se roage, dar le şi place să se 
roage. Ca să nu mai spun că, atunci când trebuie să te ţii de 
mână cu alţii în timpul rugăciunii, lucrurile iau o întorsătură 
bizară destul de repede. De o parte se află întotdeauna domnul 
Menghină. Cu cât se roagă mai tare, cu atât îți strânge mâna 
mai tare. „Doamne, legăm lucrarea diavolului, ÎN NUMELE 
LUI ISUS!“ Strânge. Strânge. Strânge. Degetele ţi se albesc, iar 
mâna îţi amorţeşte până la cot. Dar de cealaltă parte îl ai adesea 
pe domnul Peşte; o mână rece, fără vlagă, care abia se ţine de 
a ta. Menghină îţi taie circulaţia, în timp ce Peşte te face să-ți 
dorești să te scuturi de apendicele acela jilav care ține loc de 
mână. 

Mai este apoi şi domnul Putere de Rugăciune, cel căruia îi 
place să se roage tare şi cu mândrie. Ştii, acela căruia îi place 
să citeze o grămadă de versete biblice şi care te face să te simţi 
şi mai complexat. „Doamne, Tu ai zis în Cuvântul Tău din 
Deuteronom 28 că vom fi cap și nu coadă. Ştim din Ioan 3:16, 
Doamne, că Tu ai iubit lumea atât de mult.“ După ce-ți înșiră 
o grămadă de cifre, la sfârşit rămâi cu impresia că ai participat 
la un curs de contabilitate. 

Mai există apoi şi Competitorul. În perioada facultății, fiind 
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proaspăt convertit, întâlneam adesea genul acesta de rugăciune 
demonstrativă la colegul meu de cameră. Se ruga cu glas tare 
şi îndelung, părând atât de sigur de sine, şi își etala vastele 
cunoştințe despre Dumnezeu şi Biblie. Simţind nevoia să nu 
mă las mai prejos, plusam şi eu, dar mă trezeam adesea întrecând 
măsura. De vreme ce atunci nu ştiam Biblia prea bine, scoteam 
pe gură niște lucruri care mie îmi păreau cât se poate de biblice 
şi impresionante. „Doamne, Tu ai spus în Cuvântul Tău că nu 
eşti doar Iehova Ire, ci şi Iehova Ni… ăă! Nissan. Da – Tu 
eşti Iehova NISSAN! Şi, Doamne, Tu eşti bun. Eşti bun până 
la, ăă,… Doamne, eşti bun până la ultimul strop. Şi Cuvântul 
Tău este atât de dulce, ca mierea pe buzele noastre şi are un 
gust atât de bun… şi, ăă,… se topeşte… în gurile noastre, nu 
în mâinile noastre. O, Doamne, Tu eşti mereu prezent... ca un 
vecin de treabă!“

Acestea nu erau singurele mele probleme cu rugăciunea. De 
prea multe ori, rugăciunea în sine nu avea niciun sens pentru 
mine. Părea că adeseori Dumnezeu îmi răspundea mai repede 
la cererile neînsemnate, cum s-a întâmplat când L-am rugat 
aproape în glumă să ne repare instalaţia de aer condiţionat şi 
a făcut-o. După care, se întâmpla să postesc zile în şir şi să mă 
rog până la epuizare vreme de luni de zile pentru ca Dumnezeu 
să-mi vindece un prieten de o anumită boală şi nu-l vindeca. 
Uneori credeam în puterea rugăciunii, iar alteori mă întrebam 
dacă nu cumva era o mare pierdere de timp. 

De atunci, însă, am învăţat o mulţime de lucruri despre 
rugăciune. Mai întâi, că Dumnezeu urăşte rugăciunile 
ostentative, prin urmare nu există nicio limitare şi niciun mod 
corect de a te ruga decât aceea de a fi deschis şi sincer cu El. 
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În repetate rânduri, Isus i-a mustrat pe farisei pentru că făceau 
rugăciuni lungi, sonore şi sofisticate, lipsite de autenticitate. 
Cristos ne-a învăţat astfel: „Atunci când vă rugaţi, să nu fiţi ca 
ipocriții, căci lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi 
şi la colţurile străzilor, ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă 
spun că își primesc din plin răsplata“ (Matei 6:5).

Pe Dumnezeu nu-l impresionează rugăciunile lungi, sonore 
şi sofisticate, ci cele simple, autentice şi din inimă. Simple 
nu înseamnă însă şi confortabile; şi 
acesta este motivul care mă obligă 
să scriu această carte. Cea mai mare 
greşeală pe care am făcut-o în viaţa 
mea de rugăciune, motivul pentru 
care rugăciunile mele au fost atât 
de șchioape, este tocmai faptul 
că mă rugam prea confortabil. 
Mi-am stabilit o zonă de confort cu Dumnezeu, pe baza 
unei comunicări oloage şi lipsite de entuziasm. Nu eram nici 
în clocot şi nici rece. Rugăciunile mele erau căldicele. Dar 
rugăciunile comode şi căldicele nu ne apropie mai mult de 
Dumnezeu şi nici nu ne ajută să arătăm dragostea Lui acestei 
lumi.

Rugăciunile sunt periculoase prin însăși natura lor. 
Această idee referitoare la rugăciune mi-a venit în timp ce 

citeam ce I-a spus Isus Tatălui Său în Grădina Ghetsimani, 
doar cu puţin timp înainte de a-Și da viaţa pe cruce. Ştiind 
ce-L așteaptă, Isus L-a întrebat pe Dumnezeu dacă există vreo 
altă cale. Apoi, El, nu un ucenic oarecare sau o altă persoană 
din Biblie, ci ISUS, Fiul lui Dumnezeu, a făcut o rugăciune 

Dumnezeu urăşte 
rugăciunile ostentative, 

prin urmare nu există nicio 
limitare şi niciun mod 

corect de a te ruga decât 
aceea de a fi deschis şi 

sincer cu El.
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de supunere, vulnerabilă şi periculoasă: „Totuşi, facă-se nu voia 
Mea, ci a Ta!“ (Luca 22:42).

Isus nu ne cere niciodată să facem ceva ce El Însuşi nu ar 
face. El ne cheamă la o viaţă de credinţă, nu la o viaţă de confort. 

În loc să venim la El pentru un stil 
de viaţă comod, uşor şi lipsit de stres, 
Fiul lui Dumnezeu ne provoacă să ne 
asumăm riscul de a-i iubi pe alţii mai 
mult decât pe noi înşine. În loc să 
ne complăcem în dorinţele noastre 
zilnice, El ne cheamă să renunțăm la 

ele, în schimbul celor care au valoare eternă. În loc să trăim 
cum vrem, El ne îndeamnă să ne luăm crucea în fiecare zi şi 
să urmăm exemplul Său. În această carte, vom analiza mai 
profund aceste idei, prin intermediul a trei rugăciuni preluate 
din Scriptură. Aceste trei rugăciuni s-ar putea să fie scurte; s-ar 
putea să fie simple; s-ar putea să fie directe; însă ele nu sunt 
comode. 

În următoarele trei secţiuni ale acestei cărţi, vom încerca să ne 
mărim credinţa, să ne lărgim inimile şi să ne deschidem vieţile 
faţă de Dumnezeu, făcând aceste trei rugăciuni periculoase:

CERCETEAZĂ-MĂ.
FRÂNGE-MĂ.
TRIMITE-MĂ.

Când căutăm să comunicăm cu Dumnezeu printr-o 
rugăciune reală, vulnerabilă şi intimă, El nu ne aşază într-un 
cocon al comodităţii spirituale. Dimpotrivă, El sparge coconul 

Isus nu ne cere niciodată 
 să facem ceva ce El Însuşi 

nu ar face. El ne cheamă  
la o viaţă de credinţă,  

nu la o viaţă de confort.




