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Aprecieri pentru această carte
Multe cărţi ne lasă cu impresia că rugăciunea este dificilă şi complicată.
Cartea aceasta însă o face pentru noi simplă, clară şi copilărească – la
urma urmei, aceasta a fost şi intenţia lui Isus.
—Philip Yancey
autor al cărții Rugăciunea: are ea puterea de a schimba ceva?
Dacă ştii că rugăciunea este importantă, însă te chinui adesea ca să fii
consecvent în ce o privește – cartea aceasta este pentru tine. În Înainte
de amin, Max Lucado nu numai că te va face să-ţi doreşti să te rogi mai
mult, dar îţi arată și puterea simplităţii când vine vorba de aducerea
nevoilor tale înaintea lui Dumnezeu.
—Craig Groeschel
pastor senior, LifeChurch.tv
şi autor al cărţi FIGHT: Winning the Battles that Matter Most
Prietenul meu Max Lucado ne-a dat cea mai bună unealtă practică
scrisă vreodată pentru a putea înţelege, folosi şi experimenta puterea
rugăciunii. În Înainte de amin, vei fi încurajat şi inspirat să faci din
comunicarea cu Tatăl tău ceresc un mod de viaţă.
—Dr. Tony Evans
preşedinte şi fondator al organizației The Urban Alternative
şi pastor senior la Oak Cliff Bible Fellowship

Dacă te simţi nesigur în viaţa ta de rugăciune, eşti într-o companie
selectă. Max Lucado mărturiseşte că şi el a avut eşecuri în viaţa
lui de rugăciune. Dar există speranţă pentru toţi cei ce doresc să
experimenteze mai multă înflăcărare şi mai multă râvnă atunci când
vorbesc cu Dumnezeu. Răspunsul nu este complex sau intimidant,
ci mai degrabă simplu. El este: rugăciunea simplă. În Înainte de
amin, Max îi poartă pe cititorii lui din aproape în aproape spre o
viaţă de rugăciune plină de încredere şi așezată pe baze biblice.
Porneşte în călătoria aceasta împreună cu el şi descoperă puterea
rugăciunii şi pacea care se naşte dintr-o relaţie autentică cu
Dumnezeu.
—Mark Batterson
cel mai bine vândut autor desemnat de New York Times
pentru cartea Făuritorul de cercuri,
pastor principal la National Community Church
„Amin“ este cuvântul fără vârstă care încheie strigătele noastre disperate
după ajutor sau suspinele noastre adânci după speranţă. În cartea
aceasta, Max Lucado ne ajută să înţelegem mai bine atât cuvintele pe
care le spunem înainte de „Amin“, cât şi pe Dumnezeul care le ascultă.
Înainte de amin ne prezintă într-un mod deosebit de agreabil puterea
ce decurge din rugăciunile simple şi nesofisticate pe care le aducem
înaintea bunului nostru Dumnezeu.
—Dr. Tim Kimmel
autorul cărții Grace Filled Marriage
Max Lucado este de mulţi ani o inspiraţie şi un lider spiritual pentru
familia mea. Dacă încă nu l-aţi auzit niciodată vorbind, ar trebui să-l
auziţi. Dacă încă n-aţi citit nicio carte scrisă de el, citiţi-o pe aceasta. Vă
garantez că veţi fi inspiraţi.
—George Strait
membru Country Music Hall of Fame
Înainte de amin este o combinație reușită de simplitate şi profunzime.
Cartea aceasta este potrivită pentru cei ce nu reuşesc să se roage şi pentru
toţi cei ce-şi doresc să se roage mai eficient. „Rugăciunea de buzunar“ a
lui Max este scurtă, dar cuprinzătoare; ea îi ajută pe cititori să apeleze

la Domnul repede şi uşor – în toate împrejurările. Înainte de amin este o
carte practică, plăcută şi care ne inspiră.
—Sarah Young
autoarea îndrăgită şi premiată a cărţilor Jesus Calling şi Jesus Today
A citi o nouă carte scrisă de Max este ca şi cum te-ai întoarce la
restaurantul tău preferat. Ştii că bucatele vor fi delicioase, fiindcă acel
loc nu te dezamăgeşte niciodată. Iar Înainte de amin este o nouă carte
perfectă din partea lui Max. Cu cât pătrunde mai adânc în Cuvânt, cu
atât mai cristalizat şi mai simplu devine mesajul lui. Delicios, săţios şi
întotdeauna hrănitor. Ca în cazul hranei de calitate, vei beneficia de
creștere de pe urma lui.
—Kathie Lee Gifford
coprezentatoare a celei de-a patra reprize a emisiunii Today Show
Nimeni nu pătrunde mai uşor în inima mea de cititor ca Max Lucado.
Am aşteptat ani la rând să scrie o carte despre rugăciune, iar când am
citit Înainte de amin, am găsit-o exact aşa cum am sperat că va fi. Dacă
doreşti ca viaţa ta de rugăciune să fie revigorată ca niciodată înainte,
citeşte gândurile simple dar profunde ale lui Max din această carte.
Este una dintre cele mai bune zece cărţi pe care le-am citit în 2014!
—Lysa TerKeurst
cel mai bine vândut autor desemnat de New York Times pentru cartea
Unglued şi preşedintele organizației Proverbs 31 Ministries
Când scrie Max Lucado, îmi captează imediat toată atenţia. Şi cuvintele
lui despre rugăciune sunt cele mai fascinante şi mai pătrunzătoare pe
care le-am citit vreodată. Max ne demonstrează că rugăciunea este
simplă, dar puternică; scurtă, dar înzestrată cu puterea de a schimba
vieţi. Avem cu toţii nevoie de cartea aceasta.
—Rich Stearns
preşedintele organizației World Vision US
și autorul cărților The Hole in Our Gospel şi Unfinished
Nimic nu are mai multă putere ca rugăciunea. Speranţele, visurile,
temerile şi eşecurile noastre sunt schimbate, modificate sau răscumpărate
prin rugăciunile simple. Prietenul meu drag, Max, ne vorbește despre

simplitatea rugăciunii pentru a ne arăta puterea extraordinară pe care
o avem atunci când comunicăm cu Domnul nostru. Fie ca cererea
ucenicilor din Luca 11:1 să fie şi strigătul inimii noastre: „Doamne,
învaţă-ne să ne rugăm.“
—Christine Caine
fondator, The A21 Campaign şi autoarea bestsellerului Undaunted
Dacă şi tu ai probleme cu consecvenţa în rugăciune, la fel ca mine,
te vei bucura să descoperi simplitatea şi totodată profunzimea
cărţii lui Max despre rugăciune şi a ghidului de rugăciune care o
însoţeşte. Nu contează cât timp petreci în rugăciune în fiecare zi,
cartea aceasta va face ca el să fie cât se poate de eficient. Urmează
sfaturile din carte şi te vei conecta la Dumnezeu ca niciodată
înainte. Mulţumesc, Max!
—Stephen Arterburn
fondator şi preşedinte al organizației New Life Ministries,
autor de succes şi gazdă a emisiunii New Life Live!
Max vorbeşte despre rugăciune! Nu pot să mă gândesc la un autor mai
potrivit care să ne arate cum să ne rugăm mai bine, cu mai multă putere
şi cu mai multă înflăcărare. Dacă citeşti Înainte de amin, viaţa ta de
rugăciune va fi adusă la următorul nivel şi vei începe să vezi cum puterea
lui Dumnezeu va curge prin viaţa ta.
—Jack Graham
pastor al Prestonwood Baptist Church
N-am intenţionat să citesc Înainte de amin pe nerăsuflate. Dar faptul
că am făcut acest lucru arată câtă nevoie am avut să învăţ mai multe
despre această disciplină care ne dă tuturor bătăi de cap. Max explică
limpede componentele rugăciunii şi, ca urmare a acestui lucru, mă
face să-mi doresc să port cu Dumnezeu discuții mai frecvente şi mai
intime.
—Dave Stone
pastor al Southeast Christian Church
Rugăciunea de buzunar a lui Max te va ajuta să devii mai atent la

Dumnezeu pe parcursul unei zile. Lasă-te inspirat de Lucado cel de
altădată – predicatorul-poet şi povestitorul de înaltă clasă.
—Ken Shigematsu
pastor al Tenth Church Vancouver
şi autorul bestsellerului God in My Everything
Max Lucado a reuşit întotdeauna să prezinte adevărul spiritual în forma
lui cea mai puternică. Isus a avut încredere în conversaţia Lui constantă
cu Tatăl Său. Acest tratat puternic şi totodată simplu te va ajuta să calci
pe urmele Mântuitorului tău.
—Chris Fabry
autorul cărții Every Waking Moment
şi gazdă a emisiunii Chris Fabry Live! de la Moody Radio
Înainte de amin a avut efectul unei grenade asupra mea. Mi-a atins
duhul, sufletul şi trupul. Cum putem să ne rugăm fără încetare? Înainte
de „Amin“ mi-a risipit ignoranţa în legătură cu 1 Tesaloniceni 5:17. Am
petrecut momente extraordinare citind Înainte de amin. Au însumat
trei ore care mi-au schimbat concepția despre rugăciune pentru
totdeauna.
—Matthew Crouch
Trinity Broadcasting Family of Network
Max mă face să zâmbesc când îi citesc cartea, dar, evident, îmi dau şi
lacrimile. Cartea aceasta despre rugăciune este plină de înţelepciunea,
umorul şi smerenia specifice lui Lucado. Iar Rugăciunea de buzunar este
o adevărată bijuterie.
—Dave Toycen
preşedinte şi director executiv al organizației World Vision Canada
Dacă îţi este greu să te rogi, să găseşti cuvintele potrivite sau nu ai destul
timp pentru rugăciune, cartea aceasta va fi un dar pentru sufletul tău.
Într-o lume haotică, Max ne învaţă cum să găsim odihnă şi putere prin
rugăciune.
—Sheila Walsh
autoarea cărții The Storm Inside
şi conferenţiară în cadrul organizației Women of Faith

Era aceasta a informaţiilor mereu disponibile poate părea agresivă şi
copleşitoare. Nu avem nevoie de mai multă complexitate. Avem nevoie
de simplitate, de claritate şi de încurajare. Avem nevoie de instrumente
care să ne liniştească minţile şi să ne îndrepte vieţile spre Cristos. Asta
face Max Lucado prin această carte plină de căldură şi de conţinut
despre puterea rugăciunii simple. El ne dă ceva preţios: vestea bună că
toţi avem posibilitatea să ne rugăm cu putere. Citeşte cartea aceasta de
mai multe ori. Roagă-te zilnic. Şi pune-o în practică întotdeauna.
—Bruxy Cavey
autor al bestsellerului End of Religion
și pastor-învăţător al bisericii The Meeting House
Devenită de curând mama adoptivă a unei fetiţe foarte energice de cinci
ani, simt că nu am niciodată timp de nimic, nici măcar să dorm! De
aceea am citit cu multă bucurie şi cu un oftat prelung de uşurare Înainte
de amin, care vorbeşte despre puterea rugăciunii simple. Uneori ne este
suficient să ştim că Isus ne iubeşte destul de mult ca să ne ajute şi că ne
ascultă atunci când Îi cerem ajutorul. Max mi-a amintit lucrul acesta
într-un mod pe care nu-l voi uita niciodată… Mi-a plăcut foarte mult
cartea aceasta.
—Lisa Harper
învăţătoare biblică, scriitoare şi conferenţiară
în cadrul organizației Women of Faith
Cea mai recentă carte a lui Max Lucado este o lectură obligatorie mai
ales pentru aceia care, la fel ca mine, au probleme în viaţa de rugăciune.
Înainte de amin nu numai că încurajează inima, dar impulsionează şi
sufletul. Cărţile lui Lucado sunt adevărate capodopere care îl ajută pe
cititor să privească realist viaţa, care îi merg drept la inimă şi care îl aduc
mai aproape de Cel ce aude rugăciunile noastre.
—Wayne Cordeiro
fondator şi pastor senior al New Hope Oahu Church

De acelaşi autor
la Editura Scriptum au mai apărut:
Asemenea lui Isus
Calmul din mijlocul furtunii
Când Dumnezeu îți șoptește numele
Fără teamă
Fiecare zi merită o șansă
Harul
Înainte de amin
În rolurile principale
Îndrăznește să trăiești
Înfruntă-ţi uriaşii
Nu-i de mirare că e numit Mântuitorul
Nu totul se învârte în jurul meu
3:16 Numerele speranţei
O dragoste care merită dăruită
Povestea lui Dumnezeu, povestea ta
Salvatorul de lângă tine
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Lui Marc Tidwell,
prieten drag, coleg competent
şi ostaş al credinţei
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El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El,
le aude strigătul şi-i scapă.
Psalmul 145:19
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ditoarelor mele de-o viaţă, Liz Heaney şi Karen Hill.
Fiecare din voi e un Michelangelo al manuscriselor, fiindcă
ciopliţi neobosit până când din mâna voastră iese ceva ce merită
văzut. Vă mulţumesc din toată inima.
Echipei editoriale alcătuite din David Moberg, Paula
Major, Liz Johnson, LeeEric Fesko, Greg şi Susan Ligon, Jena
Muntsinger şi Pamela McClure, fiindcă sunteţi întotdeauna
plini de energie, accesibili, creativi şi entuziaşti.
Lui Steve şi Cheryl Green, fiindcă aţi condus nenumărate
proiecte şi aţi mângâiat nenumăraţi oameni. Sunteţi adevăraţi
eroi când vine vorba de rezolvarea problemelor. Nu ştiu ce-am
făcut ca să merit prieteni ca voi, dar aş face-o iarăşi.
Lui Carol Bartley, editor, fiindcă ne simţim cu toţii mai bine
ştiind următorul lucru: Carol are grijă ca totul să fie corect. Deci
mii de mulţumiri pentru osteneala ta.
Lui Randy şi Royanne Frazee, care sunt mereu neclintiţi,
tenace şi puternici. Sunt onorat să lucrez cu voi.
Bisericii Oak Hills Church, fiindcă după un sfert de veac,
încă mai creştem împreună.
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Mulţumiri speciale li se cuvin lui Tina Chisholm, Margaret
Mechinus, Janie Padilla şi Ashley Rosales. Voi slujiţi discret şi
cu bunătate, şi meritaţi mult mai multe aprecieri decât primiţi.
Vă mulţumesc.
Lui Daniel Drury, care este mereu dispus să dezlege ițe şi
gânduri încâlcite şi să dea sfaturi.
Lui David Treat, mereu în duhul rugăciunii, rugându-se
neîncetat.
Fiicelor mele şi ginerelui meu: Andrea, Sara, Jenna, Brett.
Când mă uit la voi, înţeleg ce înseamnă cuvântul binecuvântare.
Şi lui Denalyn, iubita mea soţie. Care este rugăciunea mea
ascultată preferată? Doamne, fă să spună da. Şi El mi-a ascultat
ruga. Ai pus verigheta pe degetul tău şi ţi-ai pus amprenta pe
inima mea… pentru totdeauna.

Capitolul

1

Rugăciunea
de buzunar
L

B

ună, numele meu este Max. Când e vorba de rugăciune,
sunt un leneş, dar sunt în procesul recuperării. De obicei aţipesc
când mă rog. Gândurile mele o iau în zig, apoi în zag, şi apoi
iarăşi în zig. Distragerile roiesc în jurul meu ca ţânţarii într-o
noapte de vară. Dacă sindromul deficitului de atenţie apare și în
domeniul rugăciunii, sunt atins de boala aceasta. Când mă rog,
îmi vin în minte o mie de lucruri pe care ar trebui să le fac. Şi
uit singurul lucru pe care trebuie să-l fac: să mă rog.
Există oameni care excelează în rugăciune. Aceştia inspiră
cerul şi Îl expiră pe Dumnezeu. Fac parte din Trupele Speciale
de mijlocire. Preferă să se roage în loc să doarmă. Şi atunci eu
de ce dorm în loc să mă rog? Ei fac parte din AGR: Asociaţia
Giganţilor Rugăciunii. Eu, în schimb, sunt deţinătorul
unei legitimaţii de membru în APR: Asociaţia Pămpălăilor
Rugăciunii.
Te recunoști? Asta nu înseamnă că nu ne rugăm deloc. Toţi
ne rugăm din când în când.
Ne rugăm pe perna udată de lacrimi.
Ne rugăm când auzim predici înălțătoare.
Ne rugăm când vedem un cârd de păsări migratoare în zbor.
Ne rugăm recitând rugăciuni de demult.
În săptămâna aceasta, mai mulţi dintre noi se vor ruga
19
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decât vor face exerciţii fizice, vor merge la lucru ori vor avea
raporturi sexuale.* Sondajele evidenţiază faptul că unul din
cinci necredincioşi se roagă zilnic.** Oare o fac doar aşa, pentru
orice eventualitate?
Ne rugăm să rămânem treji, să ne putem concentra, să
rămânem solvabili. Ne rugăm când tumora este declarată
malignă. Când rămânem fără bani înainte de sfârşitul lunii.
Când copilul nenăscut n-a mai mişcat de ceva vreme. Cu toţii
ne rugăm… din când în când.
Dar oare nu ne-ar plăcea tuturor să ne rugăm…
Mai mult?
Mai bine?
Cu mai multă profunzime?
Cu mai multă putere?
Cu o mai mare înflăcărare, credinţă, frecvenţă?
Cu toate acestea, avem copii de hrănit, facturi de plătit,
termene limită de respectat. Calendarul striveşte bunele noastre
intenţii aşa cum un leu striveşte un iepuraş. Vrem să ne rugăm,
dar când?
Vrem să ne rugăm, dar de ce? Putem s-o recunoaştem:
*

Pentru statistici privind rugăciunea, vezi „U. S. News & Beliefnet
Prayer Survey Results“, Beliefnet, http://www.beliefnet.com/Faiths/
Faith-Tools/Meditation/2004/12/U-S-News-Beliefnet-PrayerSurvey-Results.aspx, accesat în 14 ianuarie 2014. Pentru statistici
privind exerciţiile fizice, vezi „New CDS Report Says Many
Americans Get No Exercise“, Bradley Blackburn, ABC News,
16 februarie 2011, http://abcnews.go.com/Health/cdc-reportamericans-exercise/story?id=12932072. Pentru statistici privind
activitatea sexuală, vezi „Frequently Asked Sexuality Questions to
The Kinsey Institute“, Kinsey Institute, http://iub.edu/~kinsey/
resources/FAQ.html#frequency, accesat în 14 ianuarie 2014.
** „Atheist Prayer: Religious Activity Not Uncommon Among
Unbelievers“, Huffington Post, 26 iunie 2013, http://www.
huffingtonpost.com/2013/06/25/atheist-prayer_n_3498365.
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rugăciunea este ciudată, neobişnuită. Înseamnă să vorbești în
gol. Înseamnă să vorbești în vânt. Nu reuşim să facem compania
de cablu să ne asculte, dar Dumnezeu ne va asculta? Medicul
este prea ocupat, dar Dumnezeu nu este? Avem îndoielile
noastre în legătură cu rugăciunea.
Şi avem istoria noastră pestriţă când vine vorba de rugăciune:
aşteptări neîmplinite, cereri fără niciun răspuns. Abia mai putem
să ne îndoim picioarele din cauza cicatricelor de la genunchi.
De ce să tot aruncăm monezile dorinţelor noastre într-un bazin
mut? M-a lăsat cu buza umflată o dată… dar nu şi a doua oară.
O, enigma ciudată a rugăciunii.
Nu suntem primii care ne luptăm cu ea. Fişa de înscriere
la cursul Rugăciunea pentru Începători conţine câteva nume
familiare: apostolii Ioan, Iacov, Andrei şi Petru. Când unul
dintre ucenicii lui Isus a cerut: „Doamne,
X
învaţă-ne să ne rugăm“ (Luca 11:1),
Primii ucenici
nimeni n-a obiectat. Nimeni n-a
ai
lui Isus au avut
plecat, spunând: „Hei, eu am
nevoie de călăuzire
înţeles ce este rugăciunea.“ Primii
pentru
rugăciune. De fapt,
ucenici ai lui Isus au avut nevoie
singurele instrucţiuni pe
de călăuzire pentru rugăciune. De
fapt, singurele instrucţiuni pe care care le-au cerut vreodată
au fost în legătură cu
le-au cerut ei vreodată au fost în
rugăciunea.
legătură cu rugăciunea. Ar fi putut
să ceară instrucţiuni în privința mai
X
multor subiecte: înmulţirea pâinilor,
ţinerea discursurilor, potolirea furtunilor. Isus
a înviat oameni din morţi. Ce-ar fi fost să solicite un seminar
cu tema: „Cum să goleşti un cimitir“? Dar ucenicii Lui n-au
cerut niciodată un asemenea seminar. În schimb, I-au cerut:
„Doamne, învaţă-ne să ne rugăm.“
Nu cumva interesul lor are legătură cu promisiunile uluitoare,
incredibile ale lui Isus ataşate rugăciunii? „Cereţi, şi vi se va

