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Îi mulțumesc nurorii mele, Emilie Eldredge, pentru 
extraordinarele ei calități de cercetător, lui Crutis și echipei de la 

Yates and Yates, precum și prietenilor și aliaților mei de la Thomas 
Nelson.

Mulțumiri
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John Eldredge este nu doar autorul unor cărți renumite 
precum: Vânătoarea de lei, eu, Femeia și eu, Bărbatul, ci și profesor, 

și consilier. Pasiunea lui este să-i ajute pe oameni să descopere inima 
lui Dumnezeu și, în egală măsură, să-i ajute să găsească vindecarea 
propriilor inimi.

Autorul a copilărit într-o suburbie a Los Angelesului, un loc pe 
care l-a urât, dar și-a petrecut vacanțele de vară la ferma bunicului 
său în Oregon, un loc pe care l-a îndrăgit. A întâlnit-o pe Stasi, soția 
lui, la un curs în perioada școlii, dar au început să-și dea întâlniri doar 
după ce amândoi au ajuns să înțeleagă că Dumnezeu este stânca pe 
care ei pot să clădească împreună. 

John și Stasi Eldredge locuiesc în Colorado Springs.

Despre autor
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Ziua de 26 iunie, 2012, a fost o zi vară înăbușitoare în 
Colorado. Termometrele din Colorado Springs indicau o 

temperatură-record de 38 de grade Celsius, alimentând îngrijorările 
în legătură cu incendiile ce s-au dezlănțuit necontrolat în munții 
situați la vest de oraș. Echipe de pompieri interveneau în toate părțile, 
și condițiile de secetă au transformat coastele dealurilor în iască. 
Mulți ochi îngrijorați s-au îndreptat spre dealuri în ziua aceea. Apoi, 
ca și cum și-ar fi așteptat răutăcios rândul, vântul a început să bată 
cu peste o sută de kilometri pe oră. (Un vânt de cincizeci și cinci de 
kilometri pe oră aproape că te doboară, asta ca să îți poți face o idee 
despre ce înseamnă „o furtună violentă“ pe Scara Beaufort). Vânturile 
aprige, flăcările și un munte cu vegetația uscată de secetă formează o 
nesfântă treime.

Incendiul din Canionul Waldo a trecut de bariera pusă în calea lui. 
Precum războiul-fulger german care a înaintat în viteză prin Polonia 
în 1939, acesta s-a îndreptat spre periferia orașului, necontrolat și 
vorace. Când totul s-a terminat, 18.247 de acri și 346 de case au fost 
mistuite. 

În după-amiaza aceea, ședeam în biroul meu, când un coleg a 
intrat și m-a întrebat: 

— Ai văzut ce se întâmplă? 
Reacția mea instinctivă a fost să mă uit spre munți – ferestrele 

unu

Rugăciunea care dă rezultate
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birourilor noastre sunt orientate spre vest – și am văzut avangarda 
focului depășind ultima creastă înainte de a intra în oraș. Urmărisem 
știrile oră de oră; focul se întindea deja pe 4000 de acri și se aprecia că 
se reușise stăvilirea lui doar în proporție de cinci la sută. Cartierul în 
care locuiam (în vecinătatea pădurii) primise avertisment de evacuare 
de două ori, și de mai multe zile urmăream coloana de fum care se 
ridica peste munți din epicentrul focului, la vest de noi, tălăzuind în 
roșu și negru teribil de amenințătoare la o înălțime de nouă metri, 
precum un nor de furtună sau precum emanația unui vulcan.

Dar la știri primeam asigurări că focul se va îndrepta spre nord și 
spre vest și va ocoli orașul, așa că ne-am văzut de ale noastre – până 
când am văzut flăcările avansând peste ultima creastă. Atunci mi-am 
luat telefonul și în timp ce mă îndreptam spre ușă, am sunat-o pe 
Stasi: 

— Începe să împachetezi; vin spre casă. 
— N-a venit încă ordinul de evacuare, mi-a replicat ea. 
— Va veni, i-am spus. Focul se apropie. Îl văd de aici. Sunt în 

drum spre casă. 
Ca un om care aleargă din calea unui val uriaș, în drum spre casă 

m-am luat literalmente la întrecere cu focul, care mătura obstacol 
după obstacol. Când am ajuns acasă, am apucat în grabă câinele și 
câteva lucruri – este adevărat ce se spune, că foarte puține contează 
când sosește „clipa aceea“ – și ne-am luat la revedere de la toate 
celelalte.

Cartierul nostru a fost evacuat ultimul; mai târziu ni s-a spus 
că pomii de pe dealul din apropierea caselor noastre au explodat 
pur și simplu. Blocați în ambuteiajele cauzate de evacuare, cu 
cenușa plutind în aer ca fulgii de zăpadă, i-am contactat frenetic 
pe prietenii noștri (prin telefon și sms-uri) cerându-le să se roage 
pentru noi. Land Cruiserul meu din ‘78 nu are aer condiționat, 
așa că am înmuiat o eșarfă de-a lui Stasi în apă și mi-am dus-o la 
gură ca să nu inhalez fum și am început să fac planuri de urgență 
pentru situația în care focul ar fi ajuns până la noi; rafalele de vânt 
se prăvăleau acum în josul muntelui, mânând flăcările din urmă ca 
pe niște dulăi ai iadului. 

Ne-am adăpostit în partea de răsărit a orașului la niște prieteni 
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dragi și am urmărit neliniștiți ce se întâmplă. Timp de trei zile, focul și 
fumul gros au învăluit dealurile, dar în a treia zi am primit următoarea 
veste: casa noastră a fost cruțată.

Frânturi de informații au început să vină spre noi, dar raportul 
echipelor de pompieri a fost cel care ne-a lăsat fără cuvinte. Un 
comandant veteran de pompieri și câțiva „experți“ în incendii s-au 
adunat pe strada noastră și s-au minunat în fața a ceva ce nu mai 
văzuseră niciodată până atunci. Zidul de flăcări înalt de treizeci 
de metri ar fi trebuit să măture coasta deluroasă uscată ca iasca 
pe care se găsea casa noastră și să o înece în câteva secunde. Dar 
n-a făcut-o. De fiecare dată când urgia se apropia de proprietatea 
noastră, aceasta se poticnea, ezita și se retrăgea. Pârjolul dezlănțuit 
n-a vrut să intre pe proprietatea noastră. Focul avansa, apoi se 
retrăgea, avansa, apoi se retrăgea – deși era mânat din spate de 
vânt și pârjolise deja kilometri întregi în câteva minute. Ne-am dat 
seama că tocmai în momentul acela, cu trei zile în urmă, un prieten 
ne-a trimis acest mesaj: 

Am văzut un înger peste casa voastră, care și-a întins 
aripile și le flutura, ținând la distanță vântul și focul. Cred că 
totul se va sfârși cu bine pentru voi.

Când în sfârșit am avut voie să ne întoarcem în cartier, am 
descoperit că focul a ars totul până la noi. Dar asaltul lui major n-a 
pătruns pe proprietatea noastră. Plopii din curte se înălțau glorios în 
veșmintele lor de vară. 

Știu, știu, relatarea aceasta ridică o serie de dificultăți; ea atinge 
punctul nevralgic al dorinței tale de salvare și al rugăciunilor tale fără 
răspuns din trecut. Și alți oameni s-au rugat cu înfrigurare în timp 
ce flăcările făceau ravagii – cum se face că locuințele lor n-au fost 
cruțate? Nu pretind că știu răspunsul la întrebarea aceasta. Asemenea 
ție, și eu am avut rugăciuni ascultate, rugăciuni neascultate și tăceri pe 
care nu reușesc să mi le explic. Dar aceasta nu este o relatare despre 
rugăciunile mele. Știu, însă, un singur lucru: în fiecare zi când ies 
din casă, văd pe deal trunchiurile carbonizate ale copacilor incendiați 
și apoi, întorcându-mă spre proprietatea mea, văd pomi verzi, plini 
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de viață. O parte arată ca Mordor*, cealaltă ca Edenul. O dovadă 
incontestabilă a puterii rugăciunii.

Un adevăr tulburător, dar plin de speranță

Hai să le spunem lucrurilor pe nume – unele rugăciuni dau 
rezultate, altele nu. De ce ne surprinde și ne irită acest lucru? 
Unele diete dau rezultate, dar cele mai multe nu; și nimeni nu este 
surprins de lucrul acesta. Unele investiții sunt rentabile, altele nu; 
de aceea căutăm acel plan de investiții care este potrivit pentru 
noi. Unele școli sunt eficiente, în timp ce altele eșuează lamentabil; 
sper să găsești școala cea mai bună pentru copilul tău. Lucrurile 
funcționează într-un anumit fel. Ai putea să identifici ceva în viață 
care nu este așa?

Vara trecută m-am lovit la cot în timp ce lucram în curte. Am 
ignorat problema câteva săptămâni, până când am fost obligat să-i 
fac o vizită medicului terapeut. Am pornit de la presupunerea că vreo 
două ședințe vor fi suficiente pentru rezolvarea problemei; la urma 
urmelor, era doar o întindere – puțin probabil să-mi fi rupt ceva. Cu 
toate acestea, terapia a durat luni întregi, ceea ce m-a iritat. Dar și 
eu am iritat cotul; mai exact, am agravat problema fiindcă n-am vrut 
să-mi adaptez stilul de viață la nevoile mușchiului minuscul de la 
cotul meu stâng. 

Știi despre ce fel de iritare vorbesc. Există în natura umană ceva 
adolescentin căruia nu-i place să se supună realităților lumii din jurul 
nostru (și din noi). Vrem să mâncăm ce ne trece prin cap, și apoi 
ne mirăm când sănătatea noastră se degradează. Vrem ca exercițiile 
fizice sau cura de slăbire să nu ne ceară prea multe eforturi, să-și 
găsească ușor locul în stilul nostru de viață. Vrem ca prietenii noștri 
să fie drăguți cu noi, fără să fim nevoiți să înțelegem ce impact are 
personalitatea noastră asupra lor. Vrem ca și copiii noștri „să ajungă 

* Mordor – denumirea unei regiuni din cartea Stăpânul inelelor, scrisă 
de John Tolkien, unde își aduna oștirile de orci și se afla „domiciliul“ 
antagonistului principal, răul personificat drept Sauron – n. trad.
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oameni“, fără să facem, ca părinți, sacrificiile necesare pentru a le 
îndeplini nevoile.

La fel este și cu rugăciunea. Vrem ca ea să fie simplă și ușoară; am 
vrea ca lucrurile să meargă în felul următor:

Dumnezeu este iubitor și puternic.
Noi avem nevoie de ajutorul Lui.
Așadar Îi cerem ajutorul cât știm noi mai bine.
Restul depinde numai de El.
La urma urmelor, El este Dumnezeu. El poate să facă orice.

Problema este că uneori Dumnezeu ne răspunde, alteori nu, și nu 
știm de ce. Atunci ne pierdem curajul și încetăm să ne rugăm. (Ne 
simțim răniți și îndreptățiți să facem acest lucru.) Părăsim tocmai 
comoara pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să nu ne pierdem curajul, 
ca să mutăm „munții“ dinaintea noastră, ca să aducem schimbările pe 
care dorim cu disperare să le vedem în lumea noastră.

Dar adevărul neplăcut este următorul: aceasta este o concepție foarte 
naivă despre rugăciune, de aceeași factură cu cea că într-o căsnicie este 
nevoie doar de dragoste sau că ar trebui să ne bazăm politica externă 
pe încrederea în semenul nostru.

Concepția aceasta simplă despre rugăciune a distrus multe 
suflete dragi, fiindcă ea ignoră câteva fapte cruciale. Lucrurile 
funcționează într-un anumit fel. Dumnezeu este puternic, eu Îi cer 
ajutorul, și acum totul depinde numai de El – modul acesta de a 
gândi îmi aduce aminte de filmul Patch Adams. Patch este un tânăr 
student la medicină cu o inimă de aur, care vrea să le acorde îngrijiri 
medicale săracilor. Se unește cu un grup de idealiști care gândesc ca 
el și încep să-și urmărească visul. Apoi tragedia lovește; prietena lui 
Patch este ucisă de un schizofrenic dintre săracii pe care ei încercau 
să-i salveze. După aceea suntem duși pe marginea unei stânci, unde 
stă Patch. Atmosfera generală este amenințătoare; el este pe punctul 
să-și ia viața. Patch se ceartă cu Dumnezeu. Îmi place partea aceasta 
foarte mult, fiindcă el cere ajutor, fiindcă se luptă așa cum trebuie. 
Dar apoi iese la iveală faptul că el înțelege greșit lumea în care 
trăiește:
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[Patch se uită spre cer.]
— Răspunde-mi, Te rog, spune-mi ce faci!
[Liniște.]
— Bine, să o luăm logic: Ai creat omul. Omul suferă o 

cantitate enormă de durere. Omul moare. Poate că ar fi trebuit 
să Te mai consulți cu cineva înainte să-l creezi.

[Pauză.]
— Te-ai odihnit în ziua a șaptea; poate că ar fi trebuit 

să-Ți petreci ziua aceea în compasiune.*

Modul în care înțelege el lucrurile este incomplet – periculos de 
incomplet. El ignoră câteva fapte extrem de importante din istorie: 

Ai creat omul. Omul a ales să se răzvrătească împotriva Ta. 
Noi am predat pământul și istoria rasei umane în mâna celui 
rău. Toate nenorocirile noastre decurg din acest fapt. Dar Tu 
ai intervenit, L-ai trimis pe Fiul Tău să ne răscumpere și să 
ne restaureze. Acum suntem prinși într-un război epopeic 
pentru rasa umană și pentru planetă.

Vezi ce diferență aduc „omisiunile“ acestea?! Nu ai cum să înțelegi 
lucruri precum crima sau incendiile fără aceste elemente ale istoriei. 
Așa cum nu poți să înțelegi nici de ce unele rugăciuni dau rezultate, 
în timp ce altele nu. 

Există răspunsuri

Rugăciunea ridică o dilemă teribilă pentru noi. Vrem să ne rugăm; 
rugăciunea este în natura noastră. Vrem cu disperare să credem că 
Dumnezeu ne va răspunde. Dar apoi... El nu pare a ne răspunde, și 
atunci cu ce rămânem?

Eu cred că Dumnezeu este de fapt în această dilemă; cred că El 
vrea să căutăm răspunsurile reale, temeinice.
* Patch Adams, regizat de Tom Shadyac, Universal Pictures, Universal City, 

CA, 1998, DVD.
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Pe de o parte, realitatea în care ne găsim este mult mai dinamică 
decât cred majoritatea oamenilor – mai ales oamenii credinței. La 
fel ca Patch, avem o înțelegere periculos de incompletă a situației 
noastre, ca de exemplu:

Dumnezeu este atotputernic.
El nu a intervenit.
Așadar, cu siguranță că El nu a vrut să intervină.

Da, Dumnezeu este suveran. Și în suveranitatea Lui, El a creat 
o lume în care alegerile oamenilor și ale îngerilor contează. Și încă 
foarte mult. El ne-a dat „demnitatea cauzării“, cum a numit-o Pascal. 
Alegerile noastre au consecințe enorme. Vom vorbi despre aceasta 
mult mai pe larg ceva mai târziu, dar problema cu rugăciunea nu este 
atât de simplă încât să putem spune: „L-am chemat pe Dumnezeu; 
El nu a venit. Cred că nu a vrut să vină.“

Noi ne-am aruncat în cea mai fascinantă aventură care poate exista, 
una plină de pericole, descoperiri și miracole. Nimic nu îți poate da 
mai multă speranță decât gândul că lucrurile pot fi altfel, că putem să 
mutăm munții și că avem un rol în realizarea acestei schimbări.

Poate că putem găsi răspunsuri, sau cel puțin un nou mod de a 
privi lucrurile, într-o scurtă istorisire din Vechiul Testament. În 
timpul domniei regelui Ahab (circa 860 î.Cr.), Orientul Mijlociu a 
fost devastat de o secetă ce a durat trei ani și jumătate. Recolta a 
fost compromisă și foametea a cuprins toată regiunea; turmele de 
animale au fost și ele „doborâte“, fiindcă nu exista vegetație care 
să le țină în viață. A fost o scenă comparabilă cu cea din regiunea 
deșertică a Americii sau cu episoadele recente de foamete din Africa. 
Dar salvarea era aproape; Dumnezeu i-a spus profetului Ilie că seceta 
se va sfârși curând: „Au trecut multe zile, şi cuvântul Domnului i-a 
vorbit astfel lui Ilie, în al treilea an: «Du-te şi înfăţişează-te înaintea 
lui Ahab, ca să dau ploaie pe faţa pământului»“ (1 Împ. 18:1).

În sfârșit, cerul avea să se înduplece; avea să plouă; o puternică 
ploaie torențială se îndrepta spre ei, un adevărat potop biblic – o 
ploaie din acelea care împotmolesc roțile căruțelor în noroi și îi obligă 
pe școlari să-și ia o săptămână de vacanță neplanificată. Dar înainte ca 
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acest lucru să se întâmple – și aceasta este prima trăsătură fascinantă 
a relatării – Ilie trebuia să se roage pentru ploaie. De ce? De ce n-a 
trimis Dumnezeu pur și simplu ploaia? Nu știm; este necesar să avem 
grijă să nu ne îndepărtăm de fapte... 

Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului şi, plecându-se la 
pământ, s-a aşezat cu faţa între genunchi şi a zis slujitorului 
său: „Suite-te şi uită-te înspre mare.“ Slujitorul s-a suit, s-a 
uitat şi a zis: „Nu este nimic!“ Ilie a zis de şapte ori: „Du-te 
iarăşi.“ A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un 
mic nor din mare, ca o palmă de om.“ Ilie a zis: „Suie-te şi 
spune lui Ahab: «Înhamă şi coboară-te, ca să nu te oprească 
ploaia.»“ Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a 
început vântul şi a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car şi a 
plecat la Izreel. Şi mâna Domnului a venit peste Ilie, care şi-a 
încins mijlocul şi a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea 
în Izreel (v. 42-45).

Îmi place foarte mult narațiunea aceasta; este foarte practică și 
enorm de utilă pentru înțelegerea rugăciunii și a modului în care 
funcționează ea. Dumnezeu răspunde, însă El insistă să implice în 
răspunsul Său și rugăciunile lui Ilie. Narațiunea aceasta îmi aduce 
aminte de cuvintele lui Augustin: „Fără Dumnezeu noi nu putem, și 
fără noi El nu vrea.“ Trăim într-un univers în care rugăciunea joacă 
un rol crucial, uneori un rol decisiv. Alegerile noastre contează.

Apoi, Ilie nu vine cu o rugăciune rapidă, cu o rugăciune gen 
„floricele culese în mare viteză“, cum se exprimă Eugene Peterson. 
El nu rostește o rugăciune de tipul: „Doamne Isuse, fii cu noi astăzi.“ 
Ilie este hotărât să vadă rezultate. El se închină și se roagă, apoi își 
trimite slujitorul ca să vadă rezultatul rugăciunii sale – are ea vreun 
efect? Îmi place postura lui, dorința lui de a da rugăciunii o șansă, de 
a vedea ce se întâmplă și apoi de a se adapta rezultatelor. Slujitorul 
se întoarce și îi raportează că cerul este la fel de sumbru și de gol ca 
în ultimii ani, sterp ca pântecele Sarei. Acesta este punctul în care cei 
mai mulți dintre noi renunțăm, dar bătrânul profet nici nu se gândește 
să cedeze; mai încearcă o dată și își trimite iarăși omul să se mai uite 




