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Călăuzirea lui Dumnezeu
Descoperă voia Sa pentru viaţa ta!

Am întâlnit, citind Biblia, nenumărate 
dovezi în favoarea faptului că au existat 
oameni pe care Dumnezeu i-a călăuzit. Pe 
paginile Scripturii găsesc totodată asigurarea 
că El doreşte să mă călăuzească şi pe mine. 
El face acest lucru de multă vreme. Mâna Lui 
se întinde înspre mine. Eu doar trebuie să o 
apuc...

Aceasta este o carte despre călăuzirea lui 
Dumnezeu, dar ea nu este alcătuită din şase 
paşi simpli care trebuie urmaţi pentru a putea 
avea parte de călăuzirea divină. Cartea de 
faţă este mai degrabă o colecţie de observaţii 
izvorâte din experienţa personală şi din Biblie, 
referitoare la motivul pentru care Dumnezeu îi 
călăuzeşte pe copiii Săi şi la felul în care face 
El, de fapt, acest lucru.

Elisabeth Elliot
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Pentru Van
(Eleanor C. Vandevort),

care a fost martoră a vieţii mele
şi care mi-a spus cândva

că a-L urma pe Dumnezeu nu se aseamănă
cu mersul acrobatului pe sârmă
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Pământul, de unde iese pâinea,
este răscolit înăuntrul lui ca de foc,

pietrele lui cuprind safi r,
şi în el se găseşte pulbere de aur.

Pasărea de pradă nu-i cunoaşte cărarea.
Ochiul vulturului n-a zărit-o...

De unde vine atunci înţelepciunea?
Unde este locuinţa priceperii?...

Dumnezeu îi ştie drumul,
El îi cunoaşte locuinţa.

Căci El vede până la marginile pământului,
zăreşte totul sub ceruri.
Iov :-, , , 

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, 
va ajunge să cunoască...

Ioan :



 

Despre autoare


Elisabeth Elliot, născută în 1926, este una dintre cele mai 
infl uente femei din lumea creştină contemporană. Este 
binecunoscută pentru prelegerile sale în diverse locuri din 

lume, pentru emisiunea sa radiofonică săptămânală „Porţile bucuriei”, 
difuzată pretutindeni în SUA, şi prin cele peste 20 de cărţi publicate.

S-a născut în Belgia, unde părinţii săi au fost misionari. În 1953 
s-a căsătorit cu Jim Elliot, iar împreună au fost misionari în Ecuador. 
În 1955 s-a născut Valery, fi ica lor, dar, după zece luni, soțul ei, Jim, 
împreună cu alţi patru bărbaţi misionari, au fost ucişi de către cei din 
tribul Auca, în timp ce încercau să le vestescă Evanghelia. În ciuda 
faptului că a rămas văduvă, şi-a continuat munca printre aceştia, 
făcând cunoscute învăţăturile creştine celor ce i-au ucis soţul.

După o vreme, Elisabeth s-a întors în SUA şi s-a recăsătorit cu 
Addison Leitch, profesor la un seminar teologic din SUA, care în 
1973 a murit răpus de cancer. Astăzi, Elisabeth locuieşte împreună cu 
cel de-al treilea soţ, Lars Gren în Magnolia, Massachusetts.



Din dorinţa de a încuraja şi infl uenţa credincioşi şi căutători ai lui 
Cristos din întreaga lume, Elisabeth îşi pune în slujbă experienţa ei 
de fi ică, mamă, soţie, văduvă şi misionară.

Elisabeth Elliot alături de soţul său, Lars Gren



Dorinţa de a primi pe loc un sfat nu este una nouă. Vrăjitorii, 
magicienii, magii, prezicătorii, vracii, chiromanţii, şamanii, 
astrologii şi tot felul de ghicitori ai viitorului s-au ocupat 

întotdeauna de acest domeniu. Succesul constant al revistelor şi 
cărţilor care vorbesc despre horoscop sau despre astrologie, alături de 
oferta tot mai largă de servicii profesionale de consiliere şi îndrumare 
(pe lângă multitudinea de servicii matrimoniale on-line existente), 
arată că, deşi gradul de educaţie accesibil astăzi este mai ridicat decât 
în oricare altă perioadă din istorie, încrederea pe care majoritatea 
oamenilor o au în propria capacitate de a lua decizii nu pare să fi e 
mai mare acum decât era în trecut. Este foarte probabil ca un om care 
preferă să se considere agnostic sau chiar ateu, să fi e în acelaşi timp 
preocupat de infl uenţa astrelor, de spiritism sau să ia decizii dând 
cu banul – toate acestea reprezentând în mod clar o recunoaştere 
involuntară a faptului că există surse de putere, cunoaştere şi autoritate 
ce se afl ă dincolo de el.
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Pentru creştin există o singură astfel de sursă. Dumnezeu este 
Acela care are autoritate asupra tuturor lucrurilor, începând de la 
astre şi până la monede (mulţi ar ezita totuşi să spună că Dumnezeu 
ar avea ceva de-a face cu felul în care cade o monedă – dacă e capul 
sau pajura cea care se vede). Este de aşteptat ca, pentru a primi ajutor, 
creştinul să I se adreseze lui Dumnezeu. Textul evangheliilor ni-l 
prezintă pe apostolul Petru într-o situaţie în care nu a dat dovadă 
de o credinţă statornică; însă atunci când a văzut că se scufunda în 
mare, a strigat: „Doamne, scapă-mă!“ Iar Domnul Şi-a întins mâna 
îndată şi l-a prins.1 A primit o soluţie imediată la problema sa din 
acel moment – şi de fapt aşa ceva căutăm şi noi de obicei. 

Aceasta este o carte despre călăuzirea lui Dumnezeu, dar ea nu 
este alcătuită din şase paşi simpli care trebuie urmaţi pentru a putea 
avea parte de călăuzirea divină. Cartea de faţă este mai degrabă o 
colecţie de observaţii izvorâte din experienţa personală şi din Biblie, 
referitoare la motivul pentru care Dumnezeu îi călăuzeşte pe copiii 
Săi şi la felul în care face El, de fapt, acest lucru.

Îndată ce ne confruntăm cu nevoia unui sfat, noi începem deja să 
şi căutăm pe cineva care ar putea să ni-l ofere. S-ar putea să preferăm 
să cumpărăm o revistă sau să plătim pentru a ni se ghici în cafea, 
având o atitudine de genul: „Ei bine, poate că funcţionează. În fond, 
ce am de pierdut?“ Dacă ne place ceea ce auzim, atunci punem în 
practică sfatul primit. Dacă nu ne place, îl respingem. Am putea cere 
sfatul prietenilor noştri, şi astfel nu ne-ar costa nimic, dar atunci când 
avem o difi cultate majoră, suntem dispuşi să plătim sume mari de 
bani pentru a benefi cia de o consiliere profesională. Cu cât plătim 
mai mult, cu atât vom fi  mai preocupaţi să ne asigurăm de competenţa 
sursei la care apelăm. Oare este ea demnă de încredere? Însă, în fi nal, 
alegerea ne aparţine – depinde de dispoziţia noastră dacă vom accepta 
sfatul sau îl vom respinge.

Creştinul nu vine înaintea lui Dumnezeu pentru a primi un sfat. 
Scopul său este acela de a afl a voia lui Dumnezeu – iar în această 
privinţă, cu siguranţă că nu este vorba despre o simplă opţiune. După 
ce voia divină este revelată, ea trebuie împlinită. „Deci, cine ştie să 
facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!“2

Plata pe care o cere Dumnezeu depăşeşte orice alt cost pe care 
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suntem dispuşi să îl plătim – El ne cere să dăm totul. Celui care 
doreşte cu sinceritate să se supună voii lui Dumnezeu, i se cere să 
renunţe la el însuşi. La un moment dat, a venit la Isus un tânăr plin 
de bune intenţii, însă acestea erau doar de moment. În urma întâlnirii 
cu Isus, el a plecat întristat deoarece i se ceruse să vândă tot ce avea; 
însă pentru el acest lucru era prea mult.3

A cere călăuzirea lui Dumnezeu înseamnă implicit a lua o decizie, 
ceea ce presupune credinţă. Natura acestei credinţe trebuie să fi e 
superioară atitudinii degajate de genul: „Dacă îmi place ceea ce văd, 
atunci iau lucrul respectiv“. Dumnezeu cere acel gen de credinţă care 
are puterea să aştepte răsplătirile pe care le promite El şi să considere 
că acestea merită aşteptarea şi preţul care trebuie plătit. De fapt, 
rugăciunile noastre pentru călăuzire (sau pentru orice altceva) încep 
din momentul în care putem rosti: Mă încred în El. Însă o asemenea 
atitudine presupune renunţare. Nu vom mai spune: „Dacă mă încred 
în El, atunci El îmi va da cutare sau cutare lucru“; ci „Mă încred în El. 
Îl las pe El să hotărască ce anume să-mi ofere şi ce să îmi refuze“. 

Nimic din ceea ce voi afi rma aici nu este nou. Aceasta este o 
cale bătătorită de mii de oameni care au umblat pe ea; eu doar am 
aşternut pe hârtie în cuvinte simple ceea ce am văzut de-a lungul 
propriului meu drum. Am făcut acest lucru în nădejdea că mărturia 
mea, adăugându-li-se celorlalte, va fi  o încurajare pentru unii care 
chiar şi acum, în anii ‘90, continuă să creadă că Dumnezeu poate 
aduce lumină în întunericul nostru.





Tatăl nostru care eşti în ceruri!

Sfi nţească-se Numele Tău;

vie Împărăţia Ta;

facă-se voia Ta, precum în cer, şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;

şi ne iartă nouă greşelile noastre,

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;

şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.

Căci a Ta este Împărăţia şi puterea, şi slava în veci.

Amin!

O analiză atentă a cuvintelor acestei rugăciuni ne va ajuta să 
dobândim o mentalitate corectă înainte de a bate la uşa lui Dumnezeu 
cu scopul de a cere călăuzire într-o anumită problemă. Aceasta este 
rugăciunea model pe care  le-a dat-o Isus ucenicilor Săi atunci când 
ei I-au cerut să-i înveţe cum să se roage.

Rugãciunea model


Capitolul 1
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Au trecut 20 de ani de când am scris celelalte capitole ale acestei 
cărţi – 20 de ani în care am căutat să îmi urmez cu cât mai multă 
credincioşie Păstorul. El a fost foarte răbdător cu mine, reamintindu-mi 
mereu lecţii pe care ar fi  trebuit să le învăţ cu o jumătate de secol în 
urmă. „Cât de greu înțelegeți!“ le-a spus Isus celor doi ucenici pe 
care i-a întâlnit în drum spre Emaus.: „Cât de înceţi sunteţi când 
este vorba să credeți!“ (Lc. 24:25, NEB). Eu mă asemăn cu aceştia. 
Coleridge spunea că multe adevăruri sunt considerate de obicei „atât 
de evidente, încât îşi pierd înfăţişarea de Adevăr şi zac în aşternutul 
sufl etului.“

Temerea mea este că şi în ce mă priveşte, rugăciunea „Tatăl nostru“ 
a zăcut ţintuită la pat în aşternutul sufl etului meu timp de mai mulţi 
ani. Tatăl meu încheia întotdeauna rugăciunea familiei de după micul 
dejun prin cuvintele: „În numele Domnului nostru Isus Cristos, care 
ne-a învăţat cum să ne rugăm“. După aceste cuvinte, rosteam cu toţii 
rugăciunea „Tatăl nostru“ – chiar şi cei mai mici, care de-abia învăţau 
să vorbească. Copiii memorează fără difi cultate, aşa că noi spuneam 
repede rugăciunea, fără a ne gândi câtuşi de puţin la ceea ce spuneam; 
dar tatăl meu ştia că procedează cu înţelepciune învăţându-ne acea 
rugăciune (pe lângă imnuri şi alte versete din Scriptură). Toate acestea 
se întâmplau cu mult înainte ca eu să pot înţelege puterea adevărurilor 
pe care noi le repetam atunci papagaliceşte. Pe măsură ce înaintez în 
vârstă, pricep tot mai mult semnifi caţia acestei simple rugăciuni şi o 
rostesc tot mai frecvent (adesea de mai multe ori pe zi), căci am ajuns 
să înţeleg că ea cuprinde tot ceea ce contează cu adevărat în viaţă.

Tot? Da, într-adevăr cred că ea cuprinde, în esenţă, totul, şi oferă 
prin urmare contextul pentru orice rugăciune, inclusiv pentru cea în 
care spunem: „Doamne, călăuzeşte-mă. Arată-mi ce trebuie să fac.“ 
De obicei, în rugăciunile noastre de fi ecare zi, Îi cerem lui Dumnezeu 
să ne conducă, însă atunci când ne confruntăm cu ceea ce noi numim 
decizii „majore“, suntem mult mai conştienţi de nevoia de a primi un 
cuvânt din partea Sa. În asemenea situaţii, uităm foarte uşor modelul 
pe care ni l-a lăsat Isus. Presiunile momentului pun într-un con de 
umbră probleme mult mai importante.

Mulţi consideră că este de folos să aşezăm măruntele noastre 
rugăciuni într-un cadru mai larg şi să le privim din perspectiva a ceea 
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ce este Dumnezeu şi în lumina cerinţelor Împărăţiei şi voii Sale. Oare 
nu ar fi  într-adevăr benefi c pentru noi să procedăm astfel, înainte de a 
începe să studiem problema călăuzirii lui Dumnezeu? 

Tatăl nostru

Atunci când ne adresăm lui Dumnezeu, Cel căruia îi vorbim este 
Creatorul Universului, „Cel Îmbătrânit de zile“, Domnul Oştirilor, 
Dumnezeul Atotputernic. Gândul la măreţia Sa ar trebui să ne 
inspire teamă şi reverenţă. Însă El este totodată Tatăl cel Veşnic. 
Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui să I se adreseze lui Dumnezeu prin 
cuvintele „Tatăl nostru“. Dacă ne încredem în Fiul care a murit pentru 
noi şi venim înaintea Tatălui conştienţi că avem nevoie de harul Său, 
putem sta înaintea Lui în calitate de copii ai Săi. Chiar dacă nu ştim 
ce anume este mai bine pentru noi, cerem să ni se arate ce trebuie 
să facem. Aceasta este doar o rugăminte pe care o adresăm Tatălui, 
şi nicidecum o pretenţie; e posibil să primim un răspuns, dar şi ca 
rugămintea să ne fi e refuzată. Fără îndoială că orice părinte ar privi cu 
duioşie dorinţa copilului său de a i se spune ce trebuie să facă. 

Dumnezeu, Tatăl nostru, este dragoste, dragoste desăvârşită, şi, 
prin urmare, El nu ar putea dori pentru copilul Său nimic altceva 
decât cele mai bune lucruri.

El este atotcunoscător şi în consecinţă ştie ce este cel mai bun 
lucru pentru fi ecare.

El este atotputernic, astfel că atunci când doreşte să dăruiască 
ceva, El e şi capabil să o facă.

S-ar putea ca momentul pe care îl alege El, modul în care arată El 
ceva şi lucrul arătat să nu fi e întru totul în concordanţă cu aşteptările 
copilului Său; dar acest lucru contează prea puţin. Tatăl îi va da 
acestuia tot ajutorul de care are nevoie, îl va lua de mână, iar copilul 
se va lăsa învăţat.

Care eşti în ceruri

Tatăl înaintea căruia venim este în ceruri. Noi ne afl ăm pe 
pământ, unde sunt atât de multe drumuri diferite unele de altele şi 
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unde suntem mereu ameninţaţi de riscul de a-l alege pe cel greşit. 
Dimensiunea tainică a rugăciunii este dată de felul în care stabileşte 
ea legătura fi nitului cu infi nitul, a temporalului cu ceea ce este 
dincolo de timp, a vizibilului cu ceea ce este nevăzut. Pentru noi, 
care cerem să ni se arate ce trebuie să facem, aceasta este o mare 
mângâiere; deoarece, în timp ce noi vedem doar mica noastră lume şi 
avem parte cu precădere doar de acea stare de confuzie care ne aduce 
pe genunchii Tatălui, având minţile înceţoşate de îndoieli, nelinişti şi 
temeri cu privire la ce ar putea aduce viitorul, El poate să vadă chiar 
de la început cum se vor sfârşi toate. El este asemeni căpitanului, 
care, stând pe punte, poate vedea ceea ce mecanicului din camera 
motoarelor îi este cu neputinţă să vadă. Orizonturile îndepărtate, 
aşezarea stelelor pe cer, direcţia vântului – toate acestea îi sunt 
cunoscute doar celui ce conduce vasul.  Tatăl nostru ceresc cunoaşte 
fi ecare pas al călătoriei noastre pe pământ, o vede în ansamblul ei; 
a trecut El Însuşi pe aici, şi ne spune: „Nu te teme, căci Eu sunt cu 
tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te 
întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea 
biruitoare“ (Is. 41:10).

Sfi nţească-se Numele Tău

Gândirea modernă nu-i găseşte niciun sens acestei cereri 
privitoare la sfi nţenia lui Dumnezeu. Oare nu este Numele lui 
Dumnezeu sfânt, cu desăvârşire şi de-a pururi sfânt? De ce să 
cerem ca el să fi e sfi nţit? Răspunsul ar putea să ne surprindă şi să ne 
smerească. Dumnezeu, în dragostea Sa – dorind ca, prin rugăciune, 
copiii Săi să contribuie la lucrarea Sa – ne încredinţează un rol în 
procesul sfi nţirii Numelui Său aici pe pământ. De fapt, Tatăl este 
Cel care îi caută pe închinători, pe aceia care I se vor închina Lui în 
duh şi în adevăr.

Aşadar, acesta este un act de adorare. El arată că ne aşezăm la 
picioarele lui Dumnezeu, pregătindu-ne pentru săvârşirea a ceea 
ce este drept. Rugându-ne ca El să fi e glorifi cat, ne amintim că 
suntem creaţi „spre lauda slavei harului Său“ (Ef. 1:6). Noi, creaturile 
fi nite? Da. Toate creaturile au fost aduse în existenţă pentru slava 
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Sa: furnicarii-africani, creveţii, bufniţele cu „urechi“.* Dar nu toate 
creaturile se roagă – cel puţin nu în maniera în care ne putem ruga 
noi, fi inţele umane. Alegând să ne rugăm, ne aşezăm pe noi înşine şi 
tot ceea ce ne preocupă – lupte, eşecuri, speranţe, vise, relaţii, muncă, 
stări de confuzie, de neajutorare – în relaţie cu acest Nume sfânt, cu 
Numele care semnifi că însăşi Fiinţa lui Dumnezeu.

Următoarea întrebare este: Cum putem noi „sfi nţi“ Numele Său? 
În rugăciunea „Tatăl nostru“, toate cererile care urmează răspund la 
această întrebare.

Vie Împărăţia Ta

Prin aceste cuvinte ne ridicăm privirile deasupra dorinţelor 
noastre personale şi cerem proliferarea Împărăţiei Sale, şi nu a 
împărăţiei noastre. Problema în legătură cu care căutăm călăuzire 
divină trebuie să o privim acum în lumina Împărăţiei lui Dumnezeu, 
acea realitate uimitoare caracterizată de ordine desăvârşită, bunătate, 
lumină, dragoste, pace şi bucurie. Este greu să ne imaginăm că aici, 
pe pământ – pe această planetă decăzută şi degradată, în legătură cu 
care ne urmăreşte mereu sentimentul că i-am stors resursele până la 
epuizare – va veni Împărăţia lui Dumnezeu; dar avem promisiunea că 
aşa se va întâmpla şi ne înălţăm glasurile privind înspre acea venire. 
Îi spunem Tatălui nostru că dorim venirea Împărăţiei Sale mai mult 
decât orice altceva. Acesta este adevăratul scop al rugăciunii noastre: 
domnia şi stăpânirea Sa şi îndreptarea a tot ceea ce este contrar ordinii 
intenţionate de El.

Noi sfi nţim Numele Său prin a ne situa de partea Sa. Când 
ne aducem rugăciunile individuale înaintea Lui, facem acest lucru 
recunoscând că răspunsul trebuie să fi e în armonie cu venirea Împărăţiei 
şi cu sfi nţenia Numelui Său; aceasta înseamnă că răspunsul ar putea fi  
cu totul altul decât cel pe care îl aşteptăm. Împărăţia lui Dumnezeu 
este acea realitate în care totul este într-o ordine desăvârşită, unde 

* Bufniţa cu urechi (Asio otus) este răspândită în America de Nord, Europa 
şi nord-vestul Africii. Ea se distinge prin cele două smocuri de pene de 
pe cap, asemănătoare unor urechi – n.tr.




