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Lui Carolynn, 
cea care m‑a încurajat,  

mi‑a fost tovarăşă, soţie şi sfătuitoare  
timp de‑o viaţă.
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Cuvânt înainte
Multe	cărţi	vorbesc	despre	viaţa	interioară	a	omului,	însă	puţine	
posedă	atât	o	autentică	originalitate,	cât	şi	o	 integritate	 intelec‑
tuală.	Richard	Foster	se	numără	printre	cei	care	au	găsit	această	
reuşită	îmbinare.	Având	o	viziune	adânc	înrădăcinată	în	opera	
clasicilor	devoţionali,	autorul	ne	oferă	un	studiu	atent	care	poate	
avea,	în	sine,	o	valoare	durabilă	în	timp.	Cu	toate	că	volumul	de	
faţă	datorează	mult	clasicilor,	nu	se	vrea	a	fi	o	carte	despre	ei,	ci	
reprezintă	o	lucrare	pe	deplin	originală.

Ceea	ce	surprinde	dintru	început	este	caracterul	comprehen‑
siv	ce	reiese	dintr‑un	mod	actual	de	tr	atare	a	problemelor.	Multe	
cărţi	contemporane	tratează	aspecte	specifice	ale	vieţii	interioare,	
însă	cea	de	faţă	se	evidenţiază	prin	abordarea	unei	varietăţi	im‑
presionante	de	teme	esenţiale,	într‑o	notă	plină	de	îndrăzneală	şi	
prospeţime.	Autorul	examinează	un	spectru	larg	de	experienţe	
umane,	de	la	mărturisire	până	la	simplitatea	bucuriei,	dând	naş‑
tere	unei	cărţi	care	e	produsul	unor	lecturi	vaste	şi	a	unei	gândiri	
profunde	şi	care	nu	poate	fi	citită	decât	pe	îndelete.

Sursele	de	inspiraţie	variază,	cea	de	bază	fiind	Sfânta	Scrip‑
tură,	urmată	de	clasicii	devoţionali	unanim	recunoscuţi,	însă	au‑
torul	 nu	 se	 limitează	doar	 la	 aceste	 izvoare.	Cititorul	 atent	 va	
recunoaşte	de	 îndată	 că	 textul	datorează	 la	 fel	 de	mult	 şi	 gân‑
ditorilor	laici;	iar	dacă	luăm	în	considerare	faptul	că	autorul	în‑
suşi	este	un	quaker,	contribuţia	proeminentă	a	autorilor	clasici	
quakeri	nu	trebuie	să	ne	surprindă.	Putem	include	aici	operele	
lui	George	Fox,	John	Woolman,	Hannah	Whitall	Smith,	Thomas	
Kelly	şi	mulţi	alţii.	Scopul	nu	este	sectar,	ci,	din	contră,	unul	pro‑
fund	ecumenic,	deoarece	studiile	pătrunzătoare	nu	trebuie	nicio‑
dată	limitate	la	gruparea	în	care	au	prins	viaţă.	Drept	urmare,	ne	
aflăm	în	faţa	unui	mesaj	ce	poate	fi	universal	împărtăşit.

Problema	simplităţii	este,	în	mod	special,	tratată	cu	o	deose‑
bită	profunzime,	 în	parte	tocmai	pentru	că	nu	e	văzută	ca	sim‑
plă.	Cu	adevărat,	 cele	zece	principii	de	exprimare	exterioară	a	
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simplităţii,	pe	care	le	găsim	în	capitolul	6,	alcătuiesc	o	motivaţie	
suficientă	pentru	apariţia	unei	noi	 cărţi	 referitoare	 la	viaţa	 spi‑
rituală.	Deşi	îşi	au	rădăcinile	într‑o	înţelepciune	străveche,	cele	
zece	principii	enunţate	sunt	adaptate	într‑un	mod	remarcabil	lu‑
mii contemporane.

Autorul	înţelege	că	accentuarea	exagerată	a	simplităţii	poate	
deveni	ea	însăşi	o	capcană.	Din	această	cauză	el	ocoleşte	hotărât	
îndemnul	la	o	atitudine	de	sărăcie	afişată,	deşi	afirmă	răspicat:	
„Nu	vă	 luaţi	 după	mode.	Cumpăraţi‑vă	doar	 lucrurile	 de	 care	
aveţi	nevoie.“	Dacă	această	propunere	radicală	ar	fi	adoptată	de	
cât	mai	mulţi,	ea	ar	elibera	nenumăraţi	oameni	care	cad	victime	
reclamelor	publicitare,	 în	 special	 a	 celor	 televizate.	Ar	 izbucni	
o	adevărată	revoluţie	culturală	dacă	un	număr	considerabil	de	
oameni	s‑ar	supune	poruncii:	„Renunţaţi	la	a	fi	strângători!“

Cele	mai	mari	probleme	ale	zilelor	noastre	nu	sunt	cele	teh‑
nologice,	deoarece	pe	acestea	 încă	 le	putem	controla.	Nu	sunt	
nici	măcar	cele	de	natură	politică	sau	economică,	deoarece	astfel	
de	dificultăţi,	oricât	de	evidente	ar	fi,	decurg,	în	mare	parte,	din	
complicaţii	mai	mari.	Cele	mai	dificile	probleme	sunt,	însă,	cele	
de	natură	morală	şi	spirituală,	şi,	dacă	nu	vom	face	progrese	în	
aceste	domenii,	însăşi	supravieţuirea	noastră	ar	putea	fi	pericli‑
tată.	În	acest	mod	s‑au	prăbuşit	multe	dintre	culturile	avansate	
ale	 trecutului.	 Tocmai	de	 aceea,	 salut	 cu	 căldură	 apariţia	unei	
lucrări	cu	adevărat	mature	despre	cultivarea	unei	vieţi	spirituale	
armonioase.

Dr. Elton Trueblood 
St. Michael‑le‑Belfry, York
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1
Disciplinele spirituale –  

calea spre libertate
Creat	după	chipul	lui	Dumnezeu,	trec	prin	viaţă	ca	
un	călător	în	drum	spre	eternitate,	însă,	chipul	fiin‑
du‑mi	degradat,	trebuie	să	învăţ	cum	să	meditez,	să	
mă	închin,	să	gândesc.

–	donald	coggan,	arhiepiscop	de	canterbury

Blestemul	epocii	noastre	este	superficialitatea.	Doctrina	satisfac‑
ţiei	imediate	reprezintă	o	problemă	spirituală	de	importanţă	pri‑
mordială.	Există,	azi,	o	nevoie	disperată	nu	de	mai	mulţi	oameni	
inteligenţi	sau	talentaţi,	ci	de	oameni	profunzi.

Disciplinele	clasice1	ale	vieţii	spirituale	ne	îndeamnă	să	de‑
păşim	superficialitatea	pentru	a	putea	 cunoaşte	 adevărata	pro‑
funzime	a	trăirii.	Ele	ne	invită	să	explorăm	adâncurile	tărâmului	
spiritual,	 ne	 îndeamnă	 să	fim	soluţia	pentru	o	 lume	 lipsită	de	
conţinut.	 John	Woolman	ne	 sfătuieşte:	 „Este	 bine	 să	 zăboveşti	
cu	gândul	asupra	miezului	lucrurilor,	ca	să	poţi	simţi	şi	înţelege	
sufletul	oamenilor.“2

Să	 nu	 rămânem	 cu	 impresia	 că	Disciplinele	 sunt	 sortite	 ex‑
clusiv	titanilor	credinţei	sau	că	sunt	rezervate	doar	firilor	contem‑
plative,	care‑şi	dedică	tot	timpul	rugăciunii	şi	meditaţiei,	şi	că,	în	
consecinţă,	pe	noi	ne	depăşesc.	Câtuşi	de	puţin!	Dumnezeu	a	hă‑
răzit	Disciplinele	vieţii	spirituale	oamenilor	obişnuiţi,	care	merg	
la	serviciu,	au	de	crescut	copii,	spală	vase	şi	tund	iarba.	De	fapt,	
aceste	Discipline	pot	fi	practicate	cel	mai	bine	în	cadrul	relaţiilor	
cu	soţul	sau	soţia,	cu	fraţii	şi	surorile,	cu	prietenii	şi	vecinii	noştri.
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Nu	trebuie	nici	să	ne	gândim	că	Disciplinele	spirituale	sunt	
o	corvoadă	plictisitoare,	menită	să	suprime	râsul	de	pe	faţa	pă‑
mântului.	Nota	dominantă	a	tuturor	Disciplinelor	este	bucuria.	
Scopul	lor	este	eliberarea	de	sub	robia	apăsătoare	a	interesului	
personal	şi	a	fricii.	Când	spiritul	este	eliberat	de	toate	poverile	
care‑l	apasă,	nu	poate	fi	vorba	de	o	corvoadă	plictisitoare.	Cân‑
tecul,	jocul	şi	chiar	strigătele	de	bucurie	sunt	caracteristice	Disci‑
plinelor	vieţii	spirituale.

În	esenţă,	Disciplinele	spirituale	nu	sunt	dificile.3	Nu	este	ne‑
cesar	să	fii	specialist	în	probleme	de	teologie	ca	să	le	poţi	practica.	
Noii	convertiţi,	cei	care	încă	mai	sunt	pe	calea	întoarcerii	propri‑
ei	vieţi	spre	Isus	Hristos,	pot	şi	 trebuie	să	le	practice.	Condiţia	
fundamentală	este	un	dor	 imens	de	Dumnezeu.	„Cum	doreşte	
un	 cerb	 izvoarele	de	apă,	 aşa	Te	doreşte	 sufletul	meu	pe	Tine,	
Dumnezeule!	 Sufletul	 meu	 însetează	 după	 Dumnezeu,	 după	
Dumnezeul	cel	viu“,	scrie	psalmistul	(Psalmul	42:1‑2).

Începătorii	 sunt	 bineveniţi.	 Şi	 eu	 sunt	 începător,	 chiar	 şi	
după	ani	de	practicare	a	fiecăreia	dintre	Disciplinele	descrise	în	
această	carte,	şi cu atât mai mult	acum.	Aşa	cum	spune	Thomas	
Merton:	„Nu	vrem	să	fim	începători,	dar	trebuie	să	fim	convinşi	
că	toată	viaţa	nu	vom	fi	altceva	decât	începători!“4

Psalmul	 42:7	 spune:	 „Un	 val	 cheamă	 alt	 val.“	 Probabil	 că,	
de	undeva,	din	adâncul	fiinţei	tale,	ai	auzit	deja	chemarea	la	o	
viaţă	mai	profundă,	la	o	viaţă	deplină.	Eşti	sătul	de	experienţe	
superficiale	şi	de	învăţături	sterpe.	Din	când	în	când,	întrezăreşti,	
percepi	că	există	ceva	mai	mult	decât	ceea	ce	cunoşti.	În	sufletul	
tău	doreşti	să	pătrunzi	mai	adânc,	până	în	străfundul	lucrurilor.

Cei	care	aud	chemarea	profunzimilor	şi	vor	să	exploreze	lu‑
mea	Disciplinelor	spirituale,	se	confruntă	imediat	cu	două	pro‑
bleme.	Prima	este	de	natură	filozofică.	Concepţia	materialistă	a	
epocii	noastre	s‑a	înrădăcinat	atât	de	bine,	 încât	oamenii	au	în‑
doieli	serioase	cu	privire	la	capacitatea	lor	de	a	accede	dincolo	de	
lumea	fizică.	Aceste	îndoieli	au	fost	depăşite	de	mulţi	oameni	de	
ştiinţă	de	primă	mărime,	care	au	înţeles	că	nu	putem	fi	limitaţi	
de	dimensiunile	 timpului	 şi	 spaţiului.	Omul	obişnuit	 este	 însă	
influenţat	de	teoriile	 tradiţionale,	care	se	află	cu	o	generaţie	 în	
urma	vremurilor	noastre	 şi,	 astfel,	 are	prejudecăţi	 relativ	 la	 lu‑
mea	suprasensibilă.
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Nu	exagerăm	când	spunem	că	suntem	suprasaturaţi	de	mul‑
titudinea	concepţiilor	greşit	încetăţenite.	De	exemplu,	meditaţia,	
atunci	când	e	recunoscută	ca	disciplină,	nu	este	definită	ca	o	în‑
tâlnire	dintre	om	şi	Dumnezeu,	ci	ca	o	manipulare	psihologică.	
În	general,	oamenii	tolerează	doar	o	scurtă	„bălăceală“	în	ceea	ce	
priveşte	„explorarea	interioară“,	după	care	consideră	că	este	tim‑
pul	să	continue	cu	treburile	serioase ale realităţii.	Ne	trebuie	curaj	
pentru	a	depăşi	prejudecăţile	epocii	noastre	şi	pentru	a	susţine,	
alături	de	cei	mai	buni	oameni	de	ştiinţă,	că	există	ceva	mai	mult	
decât	lumea	materială.	Trebuie	să	fim	deschişi	spre	studierea	şi	
explorarea	vieţii	spirituale,	cu	onestitate	intelectuală	şi	cu	toată	
rigurozitatea	şi	hotărârea	cu	care	am	aborda	oricare	alt	domeniu	
de cercetare.

A	doua	problemă	 este	de	 ordin	practic.	 Pur	 şi	 simplu,	 nu	
ştim	cum	să	abordăm	explorarea	vieţii	interioare.	Dar	nu	a	fost	
întotdeauna	aşa.	În	secolul	întâi,	sau	înaintea	lui,	nu	era	nevoie	
de	instrucţiuni	pentru	„practicarea“	Disciplinelor	vieţii	spiritua‑
le.	Biblia	i‑a	chemat	pe	oameni	la	discipline	ca	postul,	rugăciunea,	
închinarea	şi	sărbătoarea,	fără	să	le	dea	aproape	nici	o	indicaţie	
despre	modul	lor	de	practicare.	Motivul	este	uşor	de	înţeles:	ace‑
le	discipline	erau	atât	de	fireşti,	atât	de	înrădăcinate	în	cultura	
oamenilor,	încât	modul	în	care	trebuiau	practicate	era	cunoscut	
de	oricine.	Postul,	de	exemplu,	era	atât	de	obişnuit,	încât	nimeni	
nu	întreba	ce	să	mănânce	înainte,	cum	să‑l	întrerupă	sau	cum	să	
evite	stările	de	slăbiciune – toate	acestea	le	erau	deja	cunoscute.

Acest	lucru	nu	mai	este	valabil	pentru	generaţia	noastră.	În	
privinţa	celor	mai	simple	şi	mai	practice	aspecte,	legate	de	aproa‑
pe	toate	disciplinele	spirituale	clasice,	există,	astăzi,	o	ignoranţă	
fără	margini.	De	aceea,	orice	carte	care	tratează	acest	subiect	tre‑
buie	să	ofere	indicaţii	precise	cu	privire	la	practicarea	Discipline‑
lor.	Totuşi,	 trebuie	să	vă	avertizăm:	cunoaşterea	mecanismului	
acestora	nu	echivalează	cu	practicarea	lor.	Disciplinele	spirituale	
reprezintă	o	realitate	spirituală,	lăuntrică,	iar	atitudinea	interioa‑
ră	a	inimii	este	cu	mult	mai	importantă	decât	practicile	pe	care	le	
folosim	pentru	a	intra	în	realitatea	vieţii	spirituale.

Există	pericolul	ca,	în	dorinţa	entuziastă	de	a	practica	Disci‑
plinele,	să	cădem	în	greşeala	de	a	practica	disciplina.	O	viaţă	plă‑
cută	lui	Dumnezeu	nu	constă	într‑o	serie	de	îndatoriri	religioase.	
Nu	avem	de	făcut	decât	un	singur	lucru,	şi	anume	să	experimen‑
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tăm	ce	înseamnă	să	fii	aproape	de	Dumnezeu,	să	ai	o	relaţie	in‑
timă	cu	El,	„Tatăl	luminilor,	în	care	nu	este	nici	schimbare,	nici	
umbră	de	mutare“	(Iacov	1:17).

Robia obiceiurilor adânc înrădăcinate
Ne‑am	obişnuit	să	considerăm	drept	păcat	anumite	acte	indivi‑
duale	de	neascultare	faţă	de	Dumnezeu.	Acest	lucru	este	într‑o	
anumită	măsură	adevărat,	dar	Scriptura	merge	mult	mai	depar‑
te.5	În	Romani,	apostolul	Pavel	se	referă	frecvent	la	păcat	ca	la	o	
stare	care	afectează	rasa	umană	(ex. Romani	3:9‑18).	Păcatul	ca	
stare	lucrează	prin	„mădularele	trupului“,	adică	prin	obiceiurile	
înrădăcinate	ale	trupului	(Romani	7:5	şi	urm.).	Şi	nu	există	scla‑
vie	comparabilă	cu	cea	a	obiceiurilor	păcătoase	inveterate.

În	Isaia	57:20	citim:	„Cei	răi	sunt	ca	marea	înfuriată,	care	nu	
se	poate	 linişti,	şi	ale	cărei	ape	aruncă	afară	noroi	şi	mâl.“	Ma‑
rea	nu	trebuie	să	facă	nimic	deosebit	pentru	a	produce	noroi	şi	
mâl;	ele	sunt	rezultatul	mişcărilor	ei	naturale.	Acelaşi	lucru	este	
adevărat	şi	pentru	noi,	când	suntem	sub	puterea	păcatului.	Miş‑
cările	naturale	ale	vieţii	noastre	produc	noroi	şi	mâl.	Păcatul	este	
parte	 integrantă	a	structurii	 interne	a	vieţii	noastre.	Comiterea	
lui	nu	necesită	un	efort	special.	Nu	este	de	mirare	că	ne	simţim	
prinşi	într‑o	capcană.

Metoda	 obişnuită	 în	 confruntarea	 cu	 păcatul	 inveterat	 este	
cea	a	atacului	frontal,	bizuindu‑ne	pe	forţa	voinţei	şi	determinării	
noastre.	 Indiferent	care	e	problema	noastră – mânia,	 frica,	ciuda,	
lăcomia,	mândria,	pofta,	dependenţa	de	narcotice – hotărâm	să	nu	
mai	repetăm	greşeala	respectivă;	ne	rugăm,	ne	luptăm,	ne	mobi‑
lizăm	întreaga	voinţă	împotriva	ei.	Dar	toată	lupta	este	în	zadar	şi	
ne	trezim	din	nou	degradaţi	moral	sau,	mai	rău	încă,	atât	de	mân‑
dri	de	neprihănirea	noastră	exterioară	încât	expresia	„morminte	
văruite“	este	o	descriere	blândă	a	stării	noastre.	În	excelenta	sa	car‑
te, Freedom from Sinful Thoughts	[Eliberarea	de	gânduri	păcătoase],	
Heini	Arnold	scrie:	„Trebuie	să	afirmăm	limpede	că	nu	ne	putem	
elibera	şi	purifica	inima	prin	exercitarea	«voinţei»	noastre.“6

În	 Coloseni,	 Pavel	 enumeră	 câteva	 din	 formele	 exterioare	
pe	care	le	folosesc	oamenii	pentru	a	putea	controla	păcatul:	„nu	
atinge,	nu	gusta,	nu	lua.“	După	care	afirmă	că	aceste	lucruri	„au,	
în	 adevăr,	 o	 înfăţişare	 de	 înţelepciune,	 într‑o	 închinare voinţei“	
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(Coloseni	2:20‑23,	kjv,	s.n.).	„Închinare	voinţei“ – ce	expresie	gră‑
itoare	şi	cât	de	bine	descrie	o	mare	parte	a	vieţilor	noastre!	În	mo‑
mentul	în	care	simţim	că	putem	reuşi	şi	dobândi	victoria	asupra	
păcatului	doar	prin	puterea	voinţei	noastre,	atunci	ne	închinăm	
voinţei.	Nu	este,	oare,	o	ironie	faptul	că	Pavel	cântăreşte	efortu‑
rile	noastre	cele	mai	mari	pe	care	le	facem	în	umblarea	spirituală	
şi	le	numeşte	idolatrie,	„închinare	voinţei“?

Obiceiurile	rele	adânc	înrădăcinate	nu	vor	fi	niciodată	învin‑
se	prin	puterea	voinţei.	Emmet	Fox	scria:	„Încercând	să	te	opui	
mental	unei	împrejurări	neplăcute	şi	nedorite,	o	înzestrezi	cu	şi	
mai	multă	putere – putere	pe	care	o	va	folosi	împotriva	ta	şi	în	
aceeaşi	măsură	îţi	vei	epuiza	resursele.“7	Heini	Arnold	conchide:	
„Atâta	timp	cât	credem	că	ne	putem	salva	prin	puterea	propriei	
noastre	voinţe,	vom	face	doar	ca	răul	din	noi	să	devină	mai	pu‑
ternic	ca	oricând.“8	Acest	adevăr	a	fost	trăit	de	toţi	marii	autori	
devoţionali,	de	la	Sf. Augustin	la	Sf. Francisc,	de	la	Jean	Calvin	la	
John	Wesley,	de	la	Teresa	de	Ávila	la	Iuliana	de	Norwich.

„Închinarea	 voinţei“	 poate	 produce	 o	 aparenţă	 de	 succes,	
pentru	o	vreme,	dar	prin	„fisurile“	şi	„crăpăturile“	vieţii,	starea	
noastră	interioară	va	ieşi,	în	cele	din	urmă,	la	suprafaţă.	Isus	de‑
scrie	această	stare	când	vorbeşte	despre	neprihănirea	exterioară	
a	fariseilor:	„…din	prisosul	inimii	vorbeşte	gura…	Vă	spun	că,	în	
ziua	judecăţii,	oamenii	vor	da	socoteală	de	orice	cuvânt nechibzuit, 
pe	care‑l	vor	fi	rostit“	 (Matei	12:34‑36,	rsv,	 s.n.).	Deci,	datorită	
voinţei,	oamenii	pot	 face	o	 impresie	bună	pentru	un	timp,	dar,	
mai	 devreme	 sau	mai	 târziu,	 va	 veni	 un	moment	 neprevăzut	
când	 le	va	scăpa	un	„cuvânt	nechibzuit“	care	va	dezvălui	ade‑
vărata	stare	a	inimii	lor.	Dacă	suntem	plini	de	compasiune,	acest	
lucru	va	 ieşi	 la	 suprafaţă;	dacă	 suntem	plini	de	 ciudă,	 şi	 acest	
lucru	se	va	vedea.

Desigur,	nu	noi	ne	propunem	să	se	întâmple	astfel.	Nu	avem	
nici	cea	mai	mică	intenţie	să	explodăm	de	mânie	sau	să	afişăm	
o	aroganţă	băţoasă,	dar,	când	suntem	în	prezenţa	altora,	ceea	ce 
suntem	 cu	adevărat	 iese	 la	 iveală.	Chiar	dacă	 încercăm	din	răs‑
puteri	să	ascundem	aceste	lucruri,	ne	vor	trăda	ochii,	cuvintele,	
bărbia,	mâinile,	limbajul	trupului.	Voinţa	este	neputincioasă	în	
faţa	cuvintelor	nechibzuite.	Voinţa	are	acelaşi	neajuns	ca	şi	legea:	
nu	se	poate	ocupa	decât	de	exterior;	este	incapabilă	să	determine	
transformarea	noastră	interioară.
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Disciplinele spirituale – o uşă deschisă

Când	ne	pierdem	speranţa	de	a	ne	transforma	lăuntric	prin	pu‑
terile	omeneşti	ale	voinţei	şi	hotărârii,	ne	deschidem	faţă	de	un	
lucru	nou	şi	minunat:	faptul	că	neprihănirea	interioară	este	un	
dar	de	la	Dumnezeu,	primit	prin	har.	Schimbarea	interioară	de	
care	avem	nevoie	este	lucrarea	lui	Dumnezeu,	nu	a	noastră.	Este	
nevoie	de	o	lucrare	interioară,	pe	care	numai	Dumnezeu	o	poate	
realiza.	Noi	nu	putem	atinge	 sau	obţine	 această	neprihănire	 a	
împărăţiei	lui	Dumnezeu;	ea	ne	este	dăruită	prin	har.

În	Romani,	apostolul	Pavel	prezintă	pe	larg	faptul	că	nepri‑
hănirea	este	un	dar	de	la	Dumnezeu.9	Termenul	este	folosit	de	
treizeci	şi	cinci	de	ori	în	epistolă	şi	de	fiecare	dată	se	accentuează	
că	 această	 neprihănire	 nu	 se	 poate	 dobândi	 prin	 eforturi	 ome‑
neşti.	Una	dintre	cele	mai	clare	afirmaţii	o	 întâlnim	în	Romani	
5:17:	 „…cei	 ce	 primesc,	 în	 toată	 plinătatea,	harul şi darul nepri‑
hănirii,	vor	domni	în	viaţă	prin	acel	unul	singur,	care	este	Isus	
Hristos!“	(s.n.).	Desigur,	această	învăţătură	nu	se	găseşte	numai	
în	Romani,	ci	în	întreaga	Scriptură	şi	constituie	o	piatră	unghiu‑
lară	a	credinţei	creştine.

Dar,	 în	momentul	 în	 care	 înţelegem	 acest	 uimitor	 adevăr,	
suntem	expuşi	pericolului	de	a	comite	o	altă	eroare,	diametral	
opusă.	Suntem	tentaţi	să	credem	că	nu	putem	face	nimic.	Dacă	
toate	eforturile	omeneşti	sfârşesc	prin	prăbuşire	morală	(şi,	fiind‑
că	am	experimentat,	ştim	că	aşa	este)	şi	dacă	neprihănirea	este	
un	dar	primit	prin	harul	lui	Dumnezeu	(aşa	cum	Biblia	afirmă	
limpede),	atunci	nu	este	logic	să	deducem	că	trebuie	să	aşteptăm	
ca	Dumnezeu	 să	 vină	 şi	 să	 ne	 transforme?	Oricât	 ar	 părea	de	
ciudat,	răspunsul	este:	Nu.	Analiza	e	corectă – strădania	umană	
este	insuficientă	şi	neprihănirea	este	un	dar	de	la	Dumnezeu – dar 
concluzia	este	greşită.	Din	fericire,	putem	face	ceva.	Nu	trebuie	
să	pendulăm	între	două	rele:	între	eforturi	omeneşti	şi	indolenţă.	
Dumnezeu	ne‑a	dat	Disciplinele	vieţii	 spirituale	ca	mijloc	prin	
care	putem	primi	harul	Său.	Disciplinele	ne	permit	să	ne	înfăţi‑
şăm	înaintea	lui	Dumnezeu	pentru	ca	El	să	ne	poată	transforma.

Apostolul	 Pavel	 spune:	 „Cine	 seamănă	 în	 firea	 lui	 pămân‑
tească,	va	secera	din	firea	pământească	putrezirea;	dar	cine	sea‑
mănă	 în	Duhul,	 va	 secera	din	Duhul	viaţa	vecinică“	 (Galateni	
6:8).	Analogia	lui	Pavel	este	plină	de	învăţăminte.	Fermierul	nu	
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poate	face	să	crească	sămânţa;	tot	ce	poate	face	este	să‑i	asigure	
condiţiile	de	creştere.	El	pregăteşte	solul,	plantează	sămânţa,	o	
udă,	iar	apoi	forţele	naturale	ale	solului	preiau	munca	şi	iată	că	
sămânţa	 încolţeşte.	La	fel	este	şi	cu	Disciplinele	spirituale – ele 
sunt	un	mod	de	a	semăna	în	Duhul.	Disciplinele	sunt	modul	în	
care	Dumnezeu	ne	plantează	 în	 locul	 în	care	El	poate	 lucra	 în	
noi	şi	ne	poate	transforma.	Disciplinele	spirituale	în	sine	nu	pot	
face	nimic,	ci	doar	ne	pot	aduce	în	punctul	în	care	se	poate	ac‑
ţiona	asupra	noastră.	Ele	sunt	mijloacele	harului	lui	Dumnezeu.	
Neprihănirea	 interioară	pe	 care	o	 căutăm	nu	este	 ceva	 care	 se	
toarnă	 peste	 noi.	Dumnezeu	 a	 rânduit	Disciplinele	 vieţii	 spiri‑
tuale	ca	mijloace	prin	care	să	ne	plasăm	acolo	unde	El	ne	poate	
binecuvânta.

Din	acest	punct	de	vedere,	ar	fi	mai	potrivit	să	vorbim	des‑
pre	 „calea	 harului	 disciplinat“.	 Este	 „har“,	 pentru	 că	 este	 fără	
plată;	este	„disciplinat“,	pentru	că	avem	ceva	de	făcut.	În	cartea	
sa,	Costul uceniciei,	Dietrich	Bonhoeffer	arată	clar	faptul	că	harul	
este	gratuit,	dar	nu	şi	ieftin.	Harul	lui	Dumnezeu	este	nemeritat	
şi	nu	se	poate	câştiga,	dar	dacă	dorim	să	creştem	în	har,	trebuie	
să	plătim	preţul	alegerii	conştiente	a	cursului	acţiunilor	noastre	
atât	în	viaţa	personală,	cât	şi	în	cea	de	grup.	Scopul	Disciplinelor	
este	creşterea	spirituală.

Ar	fi	util	acum	să	ilustrăm	ceea	ce	am	discutat.	Imaginaţi‑vă	
o	culme	lungă	şi	îngustă	cu	pante	abrupte	de	o	parte	şi	de	alta.	
Prăpastia	 din	 dreapta	 este	 calea	 prăbuşirii	morale	 din	 cauza	
eforturilor	omeneşti	de	dobândire	a	neprihănirii.	Din	punct	de	
vedere	istoric,	ea	se	numeşte	erezia	moralismului.	Prăpastia	din	
stânga	este	cea	a	prăbuşirii	morale	cauzate	de	absenţa	străda‑
niilor	omeneşti.	Ea	a	fost	numită	erezia	antinomianismului.	Pe	
culme	este	o	cărare,	cea	a	Disciplinelor	vieţii	spirituale.	Aceasta	
este	calea	care	duce	spre	ceea	ce	căutăm:	transformarea	şi	vin‑
decarea	 interioară.	Nu	avem	voie	să	ne	abatem	nici	 la	stânga,	
nici	la	dreapta,	ci	trebuie	să	urmăm	poteca.	Calea	este	presărată	
cu	obstacole	şi	greutăţi,	dar	şi	cu	bucurii	nespuse.	Mergând	pe	
ea,	binecuvântarea	lui	Dumnezeu	va	veni	asupra	noastră	şi	ne	
va	re‑crea	după	chipul	lui	Isus	Hristos.	Trebuie	să	ne	amintim	
neîncetat	că	nu	cărarea	produce	schimbarea;	ea	doar	ne	duce	
acolo	unde	se	poate	produce	schimbarea.	Aceasta	este	calea	ha‑
rului	disciplinat.
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3
Disciplina rugăciunii

Eu	sunt	temeiul	rugii	tale;	întâi,	e	voia	Mea	ca	tu	s‑o	
ai	în	tine;	apoi,	îţi	voi	deştepta	vrerea	spre	rugă;	şi	
apoi	îţi	voi	isca	implorarea,	iar	tu	vei	implora.	Cum	
ar	fi	astfel	cu	putinţă	ca	 implorarea	ta	să	se	mai	 is‑
tovească?

–	iuliana	de	norwich

Rugăciunea	este	cea	care	ne	propulsează	spre	frontiera	vieţii	spi‑
rituale.	Dintre	toate	Disciplinele	spirituale,	rugăciunea	este	cea	
mai	importantă	pentru	că	ne	conduce	la	o	comuniune	continuă	
cu	Tatăl.	Meditaţia	ne	familiarizează	cu	viaţa	interioară,	postul	
este	 un	mijloc	 ajutător,	 studiul	 ne	 transformă	mintea,	 dar	Dis‑
ciplina	rugăciunii	este	cea	care	ne	conduce	spre	cea	mai	adâncă	
şi	 totodată	cea	mai	 înaltă	 lucrare	a	spiritului	uman.	Adevărata	
rugăciune	dă	viaţă	şi	 schimbă	viaţa.	„Rugăciunea – tainică,	 stă‑
ruitoare,	plină	de	credinţă – stă	la	baza	evlaviei“,1	scria	William	
Carey.

A	te	ruga	înseamnă	a	te	preschimba.	Rugăciunea	este	calea	
principală	pe	care	o	foloseşte	Dumnezeu	pentru	a	ne	transforma.	
Dacă	nu	dorim	să	ne	schimbăm,	nu	vom	face	din	rugăciune	o	ca‑
racteristică	vizibilă	a	vieţii	noastre.	Cu	cât	ne	apropiem	mai	mult	
de	inima	lui	Dumnezeu,	cu	atât	mai	mult	ne	vom	da	seama	care	
este	nevoia	noastră	şi	vom	dori	să	urmăm	modelul	lui	Hristos.	
William	Blake	afirmă	că	misiunea	noastră	 în	viaţă	este	să	 învă‑
ţăm	să	purtăm	„aura	dragostei“	lui	Dumnezeu.	Dar	cât	de	ade‑
sea	evităm	s‑o	facem,	ascunzând‑o	sub	veşminte	opace,	care	nu	
lasă	să	se	strecoare	razele	Lui,	şi	ne	ferim	de	Cel	care	ne	iubeşte	
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cu	o	iubire	veşnică.	Când	ne	rugăm	însă,	Dumnezeu,	plin	de	har,	
ne	dezvăluie	treptat	eschivările	noastre	şi	ne	eliberează	de	ele.

„Cereţi	şi	nu	căpătaţi,	pentru	că	cereţi	rău,	cu	gând	să	risipiţi	
în	plăcerile	voastre“	(Iacov	4:3).	A	cere	„bine“	implică	transfor‑
marea	dorinţelor.	Prin	rugăciune,	rugăciune	adevărată,	începem	
să	gândim	ceea	ce	gândeşte	Dumnezeu:	să	dorim	ceea	ce	doreşte	
El,	să	iubim	ceea	ce	iubeşte	El,	să	vrem	ceea	ce	vrea	El.	Treptat,	
învăţăm	să	vedem	lucrurile	din	perspectiva	Sa.

Toţi	cei	care	au	umblat	cu	Dumnezeu	au	considerat	rugăciu‑
nea	drept	cea	mai	importantă	activitate	din	viaţa	lor.	Cuvintele	
din	Evanghelia	lui	Marcu	sunt	un	indiciu	despre	modul	de	viaţă	
al	lui	Isus:	„A	doua	zi	dimineaţa,	pe	când	era	încă	întuneric	de	
tot,	Isus	S‑a	sculat,	a	ieşit	şi	S‑a	dus	într‑un	loc	pustiu.	Şi	Se	ruga	
acolo“	(Marcu	1:35).	Aspiraţia	lui	David	spre	Dumnezeu	a	învins	
delăsarea	în	lanţurile	somnului:	„Mi‑aduc	aminte	de	Tine	în	aş‑
ternutul	meu!“	(Psalmul	63:6).	Când	apostolii	au	fost	tentaţi	să‑şi	
investească	energia	în	alte	lucruri	importante	şi	necesare,	ei	au	
hotărât	să	stăruie	în	rugăciune	şi	în	propovăduirea	Cuvântului	
(Fapte	 6:4).	Martin	Luther	 a	 afirmat:	 „Am	atât	de	multe	de	 fă‑
cut,	încât	nu	pot	începe	ziua	fără	să	petrec	trei	ore	în	rugăciune.“	
Axioma	lui	spirituală	era:	„Cel	ce	s‑a	rugat	bine,	a	studiat	bine.“2 
John	 Wesley	 spunea:	 „Dumnezeu	 nu	 acţionează	 decât	 ca	 răs‑
puns	 la	 rugăciune“3	 şi	 şi‑a	 susţinut	 convingerea	 rezervându‑şi	
două	ore	pe	zi	pentru	acest	exerciţiu	sacru.	Caracteristica	cea	mai	
remarcabilă	a	vieţii	lui	David	Brainerd	a	fost	rugăciunea.	Jurna‑
lul	său	este	plin	de	însemnări	despre	rugăciune,	post	şi	medita‑
ţie:	„Îmi	place	să	fiu	singur	în	căsuţa	mea,	unde	pot	petrece	mult	
timp	în	rugăciune.“	„Am	pus	această	zi	deoparte	pentru	post	şi	
rugăciune	tainică	înaintea	lui	Dumnezeu.“4

Pentru	 aceşti	 exploratori	 ai	 frontierelor	 credinţei,	 rugăciu‑
nea	nu	a	constituit	o	îndeletnicire	neînsemnată,	lăsată	la	periferia	
vieţii;	ea a fost	însăşi	viaţa	lor.	Rugăciunea	a	fost	cea	mai	serioasă	
lucrare	 a	 celor	mai	 productivi	 ani	 ai	 lor.	William	Penn	 afirmă	
despre	George	Fox:	 „Mai	presus	de	 toate,	 el	 a	 excelat	 în	 rugă‑
ciune…	Cea	mai	reverentă,	mai	vie,	mai	pioasă	atitudine	pe	care	
am	văzut‑o	vreodată	a	fost	a	sa,	atunci	când	se	ruga.“5 Adoniram 
Judson	căuta	să	se	retragă	din	activitate	sau	din	compania	altora	
de	şapte	ori	pe	zi	pentru	a	se	îndeletnici	cu	sfânta	lucrare	a	rugă‑
ciunii.	Începea	în	zori;	apoi	la	ora	nouă,	la	douăsprezece,	la	trei,	
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la	şase,	la	nouă	şi	la	miezul	nopţii,	acorda	timp	rugăciunii	tainice.	
John	Hyde	din	India	a	făcut	din	rugăciune	o	caracteristică	atât	de	
dominantă	a	vieţii	sale,	 încât	a	 fost	poreclit	„Hyde	Călugărul“.	
Pentru	aceştia	şi	pentru	toţi	cei	care	au	pătruns	adâncimile	vieţii	
interioare,	a	respira	însemna	a	se	ruga.

Cu	toate	acestea,	mulţi	dintre	noi	suntem	mai	degrabă	des‑
curajaţi	decât	 stimulaţi	de	asemenea	exemple.	Acei	„giganţi	ai	
credinţei“	depăşesc	într‑atât	tot	ceea	ce	am	experimentat	noi,	în‑
cât	ne	cuprinde	disperarea.	Dar,	în	loc	să	ne	autoflagelăm	pentru	
lipsurile	noastre,	să	ne	amintim	mai	bine	că	Dumnezeu	ne	ia	de	
acolo	de	unde	suntem	şi	ne	conduce	lin	spre	lucruri	mai	adânci.	
Cei	care	aleargă	numai	din	când	 în	când	nu	vor	participa	 ime‑
diat	 la	maratonul	olimpic.	Ei	 trebuie	să	se	pregătească	şi	 să	se	
antreneze	o	perioadă	de	timp	şi	la	fel	ar	trebui	să	procedăm	şi	
noi.	Progresând	treptat,	ne	putem	aştepta	ca	peste	un	an	să	ne	
rugăm	cu	mai	multă	autoritate	şi	cu	mai	multă	forţă	spirituală	
decât în prezent.

În	eforturile	noastre	de	a	ne	 ruga	este	uşor	să	fim	 înfrânţi	
chiar	de	la	început,	pentru	că	am	fost	învăţaţi	că	în	univers	totul	
este	deja	 stabilit	 şi	 lucrurile	nu	 se	mai	pot	 schimba.	 Şi,	 atunci,	
ce	rost	mai	are	rugăciunea?	S‑ar	putea	să	ne	simţim	descurajaţi,	
dar	nu	asta	ne	învaţă	Biblia.	Scriptura	arată	că	oamenii	din	pa‑
ginile	ei	s‑au	rugat,	crezând	că	rugăciunile	lor	vor	putea	aduce	
o	 schimbare	 vizibilă,	 ceea	 ce	 s‑a	 şi	 întâmplat.	Apostolul	 Pavel	
spune	cu	entuziasm	că	noi	suntem	„împreună	lucrători	cu	Dum‑
nezeu“;	adică,	noi	lucrăm	cu	Dumnezeu,	determinând	rezultatul	
evenimentelor	(1	Corinteni	3:9).	Nu	Biblia,	ci	stoicismul	este	cel	
care	proclamă	un	univers	închis.

Mulţi	dintre	cei	care	accentuează	resemnarea	şi	renunţarea,	
considerând	că	starea	de	fapt	a	lucrurilor	este	„voia	lui	Dumne‑
zeu“,	 sunt	mai	 aproape	de	Epictet	 decât	 de	Hristos.	Moise	 s‑a	
rugat	cu	 îndrăzneală	pentru	că	a	crezut	că	rugăciunile	sale	pot	
schimba	 cursul	 evenimentelor	 şi	 chiar	 intenţiile	 lui	Dumnezeu.	
De	fapt,	Biblia	subliniază	atât	de	puternic	deschiderea	universu‑
lui	nostru,	încât,	folosind	un	antropomorfism	dur	pentru	urechile	
noastre,	ea	vorbeşte	despre	Dumnezeu	care	Îşi	schimbă	mereu	in‑
tenţiile	datorită	iubirii	Sale	constante	(vezi	Exod	32:14;	Ioan	3:10).

Acest	lucru	aduce	o	adevărată	eliberare	pentru	mulţi	dintre	
noi,	dar	totodată	ne	încredinţează	o	responsabilitate	covârşitoa‑
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re.	Noi	conlucrăm	cu	Dumnezeu	şi	determinăm	viitorul!	Dacă	
ştim	cum	să	ne	rugăm,	cursul	istoriei	se	va	schimba.	Noi	trebuie	
să	schimbăm	lumea	prin	rugăciune.	Ce	altă	motivaţie	ne	mai	tre‑
buie	ca	să	învăţăm	cel	mai	înălţător	exerciţiu	omenesc?

Rugăciunea	este	un	subiect	atât	de	vast	şi	cu	atât	de	multe	
faţete,	încât	ne	dăm	îndată	seama	de	imposibilitatea	de	a	aborda,	
fie	şi	superficial,	toate	aspectele	ei	într‑un	singur	capitol.	Există	
o	mulţime	de	întrebări	filozofice	importante.	De	ce	este	necesa‑
ră	rugăciunea?	Cum	acţionează	rugăciunea;	adică,	cum	poate	o	
fiinţă	umană	mărginită	să	intre	în	dialog	cu	Creatorul	infinit	al	
universului?	Cum	poate	o	 realitate	 imaterială	precum	rugăciu‑
nea	să	afecteze	lumea	materială?	Şi	multe	alte	întrebări	similare.	
Există,	de	asemenea,	multe	forme	de	rugăciune	care	i‑au	susţinut	
pe	 creştini	 de‑a	 lungul	 secolelor.	 Există	 rugăciunea	 discursivă,	
rugăciunea	mentală	 şi	 rugăciunea	 concentrată.	 Există	 rugăciu‑
nea	tăcută,	rugăciunea	de	abandonare,	rugăciunea	de	călăuzire	
şi	multe	altele.

S‑au	 scris	 numeroase	 cărţi	 remarcabile	 despre	 rugăciune,	
una	dintre	cele	mai	bune	fiind	cea	a	lui	Andrew	Murray,	devenită	
clasică,	With Christ in the School of Prayer	[Cu	Hristos	în	şcoala	ru‑
găciunii].	Trebuie	să	citim	mult	şi	să	experimentăm	profund,	dacă	
vrem	să	cunoaştem	căile	rugăciunii.	Dar,	fiindcă	deseori	impune‑
rea	de	limite	măreşte	claritatea,	capitolul	de	faţă	se	va	concentra	
asupra	 rugăciunii	 de	mijlocire;	 adică	 asupra	 învăţării	modului	
în	care	ne	putem	ruga	cu	eficienţă	pentru	alţii.	Oamenii	zilelor	
noastre	au	nevoie	disperată	de	ajutorul	pe	care	li‑l	putem	acorda,	
astfel	că	ar	trebui	să	ne	dedicăm	întreaga	energie	acestei	misiuni.

A învăţa să te rogi

Adevărata	 rugăciune	 se	 învaţă.	 Ucenicii	 L‑au	 rugat	 pe	 Isus:	
„Doamne,	învaţă‑ne	să	ne	rugăm“	(Luca	11:1).	Ei	se	rugaseră	toa‑
tă	viaţa,	dar	ceva	în	legătură	cu	calitatea	şi	cantitatea	rugăciunii	
lui	Isus	i‑a	făcut	să‑şi	dea	seama	cât	de	puţine	ştiau	despre	rugă‑
ciune.	Dacă	doreau	ca	rugăciunea	lor	să	poată	avea	o	influenţă	
asupra	lumii,	trebuiau	să	înveţe	câteva	ceva.

Pentru	mine	a	 fost	o	eliberare	să	 înţeleg	că	 rugăciunea	 im‑
plică	un	proces	de	 învăţare.	M‑am	simţit	 liber	 să	 întreb,	 să	 ex‑
perimentez	şi	chiar	să	greşesc,	fiindcă	ştiam	că	învăţ.	Ani	de	zile	
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Este	nevoie	de	rugăciuni	de	protecţie,	care	să	ne	acopere	cu	viaţa	
lui	Hristos,	să	ne	stropească	cu	sângele	Lui	şi	să	ne	pecetluiască	
cu	crucea	Lui.

Nu	trebuie	să	aşteptăm	până	să	ne vină cheful	să	ne	rugăm	
pentru	alţii.	Rugăciunea	este	la	fel	ca	oricare	altă	muncă:	s‑ar	pu‑
tea	 să	nu	fim	 în	dispoziţia	de	 a	munci,	dar,	 odată	 ce	 începem	
s‑o	facem,	ne	vine	şi	cheful.	Poate	că	nu	avem	chef	să	cântăm	la	
pian,	dar,	după	ce	cântăm	un	pic,	ne	va	veni	şi	cheful.	Tot	astfel,	
muşchii	rugăciunii	trebuie	flexaţi	un	pic	şi,	o	dată	ce	sângele	mij‑
locirii	începe	să	circule,	ne	va	veni	şi	dispoziţia	pentru	rugăciune.

Să	nu	ne	 temem	că	această	activitate	ne	va	răpi	prea	mult	
timp,	fiindcă	„ea	nu	ne	 răpeşte	 timpul,	 ci	dimpotrivă,	ni‑l	um‑
ple“.13	Să	nu	credem	că,	pe	lângă	a	munci,	mai	trebuie	şi	să	ne	
rugăm!	Trebuie	să	ne	rugăm	în	timp	ce	muncim.	Putem	preceda,	
cuprinde	şi	îndeplini	întreaga	noastră	muncă	cu	rugăciune.	Ru‑
găciunea	şi	acţiunea	se	întrepătrund.	Thomas	Kelly	mărturiseşte:

Viaţa	noastră	mentală	poate	fi	ordonată	aşa	 încât	 să	 funcţio‑
neze	pe	mai	multe	planuri	deodată.	Pe	un	anumit	plan	putem	
gândi, vorbi, privi, calcula, rezolva toate problemele exteri‑
oare.	Dar	 în	acelaşi	 timp,	 în	adâncul	nostru,	 în	culise,	 la	un	
nivel	mai	profund,	putem	fi	în	rugăciune	şi	adorare,	în	cântec	
şi	închinare,	într‑o	receptivitate	supusă	faţă	de	suflul	divin.14

Avem	multe	de	 învăţat	 şi	 un	drum	 lung	de	 străbătut.	Dorinţa	
fierbinte	a	inimii	noastre	este	bine	redată	de	către	arhiepiscopul	
Tait,	atunci	când	declară:	„Doresc	o	viaţă	de	rugăciune	mai	înaltă,	
mai	profundă,	mai	adevărată.“15

pentru aprofundare

Sugestii 
Călătorind	 în	diverse	 locuri,	 am	descoperit	 o	 serie	de	 con‑

cepţii	greşite	ce	distrug	lucrarea	rugăciunii.
Prima	dintre	ele	este	ideea	că	rugăciunea	ar	implica,	în	pri‑

mul	rând,	cererile	pe	care	le	aducem	în	faţa	lui	Dumnezeu.	Răs‑
punsurile	pe	care	le	primim	la	rugăciunile	noastre	sunt	minunate,	
dar	ele	au	un	rol	secundar	faţă	de	funcţia	principală	a	rugăciunii,	
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şi	anume	intensificarea	şi	permanentizarea	comuniunii	cu	Dum‑
nezeu.	Rugăciunea	înseamnă	a	te	cufunda	în	lumina	lui	Hristos	
şi	a	accepta	cu	bucurie	acea	stare;	înseamnă	a	cânta	„El	umblă	cu	
mine	şi‑mi	vorbeşte“,	trăind	aceste	cuvinte	ca	pe	o	realitate	slă‑
vită;	înseamnă	a‑L	descoperi	pe	Dumnezeu	în	toate	momentele	
zilei,	iar	această	descoperire	să‑ţi	aducă	bucurie,	şi	nu	tulburare.	
Iată	ce	este	rugăciunea!	Răspunsul	 la	rugăciune	se	naşte	ca	un	
produs	secundar	binevenit,	dintr‑o	astfel	de	viaţă	însufleţită	de	
comuniune.

A	doua	concepţie	greşită	este	înţelegerea	rugăciunii	din	per‑
spectiva	ideii	de	luptă	permanentă;	„a	sta	încovoiaţi	sub	povara	
rugăciunii“,	obişnuim	noi	să	spunem.	Cu	siguranţă,	nu	intenţio‑
nez	să	neg	perioadele	deosebit	de	dificile	şi	tensiunile	care	apar,	
însă	nu	cred	că	ele	sunt	definitorii	în	Disciplina	rugăciunii.	Nu	
vreau	nici	să	minimalizez	sentimentul	copleşitor	de	măreţie,	sau,	
uneori,	chiar	de	teamă,	pe	care	îl	simţim	în	prezenţa	Stăpânului	
universului.	Cu	toate	acestea,	ceea	ce	trăim	cel	mai	frecvent	cu	
ocazia	acestor	experienţe	este	o	senzaţie	de	bucurie,	de	lumină,	
de	odihnă	şi	seninătate.	Câteodată	poate	să	apară	chiar	şi	râsul,	
deşi	este	un	râs	mai	profund,	deloc	afectat,	aş	spune	mai	sfânt	
decât	cel	obişnuit.	Se	naşte	sentimentul	unei	camaraderii,	deşi	de	
altă	natură,	desigur,	decât	cea	proprie	relaţiilor	umane.	Aceasta	
înseamnă,	probabil,	că	devenim,	astfel,	prietenii	lui	Dumnezeu.

A	treia	concepţie	greşită	e	legată	de	faptul	că	trăim	într‑un	
univers	finit,	în	care	totul	este	prestabilit.	Noi	obişnuim	să	gân‑
dim	astfel:	„De	vreme	ce	totul	este	pregătit	şi	Dumnezeu	cunoaş‑
te	de	la	început	sfârşitul,	ce	rost	mai	are	să	ne	rugăm?“	Este	o	în‑
trebare	bună.	Probabil	aţi	trăit	experienţa	frustrantă	de	a	discuta	
cu	un	anumit	şef	despre	adoptarea	unei	anume	politici	în	firma	
în	care	lucraţi.	El	v‑a	invitat	să	vă	împărtăşiţi	părerile,	părând	că	
vă	ascultă	cu	multă	atenţie.	Dar,	ulterior,	v‑aţi	dat	seama	că	deci‑
zia	lui	fusese	deja	de	mult	luată.	Mulţi	oameni	au	acest	sentiment	
cu	privire	la	rugăciune.	Însă,	dacă	apostolul	Pavel	are	dreptate	
când	 spune	 că	„noi	 suntem	 împreună	 lucrători	 cu	Dumnezeu“	
(1	Corinteni	 3:9),	 atunci	ne	 aflăm,	 cu	adevărat,	 într‑un	univers	
deschis,	 în	 care,	 lucrând	 împreună	 cu	 Dumnezeu,	 influenţăm	
cursul	evenimentelor.	Şi,	deşi	o	spunem	cu	smerenie,	trebuie	to‑
tuşi	să	o	facem – suntem	şi	noi	creatori	alături	de	Dumnezeu	în	
instaurarea	împărăţiei	Lui	pe	pământ.
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A	patra	concepţie	greşită	constă	în	teama	de	a	nu	ni	se	pră‑
buşi	credinţa	în	momentul	în	care	rugăciunile	noastre	rămân	fără	
răspuns.	Mi‑aduc	aminte	cum	mi‑a	spus	cineva:	„Dacă	Dumne‑
zeu	nu‑mi	 răspunde	 la	această	 rugăciune,	 s‑a	 terminat,	nu	voi	
mai	fi	niciodată	 în	stare	să	cred	 în	efectul	 rugăciunii.“	Tocmai	
datorită	acestei	temeri	ne	rotim	în	jurul	unor	rugăciuni	vagi,	gân‑
dindu‑ne	că	nimeni	nu	va	pierde,	în	cazul	în	care	nu	se	va	petrece	
nimic.	Dar	hai	să	presupunem	că	intru	în	biroul	meu	şi	aprind	
lumina,	însă	nu	se	întâmplă	nimic.	Ar	trebui,	oare,	să	spun:	„Ei	
bine,	oricum	nu	prea	credeam	în	electricitate!“	Sigur	că	nu	aşa	aş	
proceda!	Aş	porni	de	la	premisa	că	undeva	există	o	defecţiune	şi	
aş	încerca	să	o	descopăr:	s‑ar	putea	ca	becul	să	fie	ars	sau	să	fie	de	
vină	conectarea	la	reţea.	Acelaşi	lucru	este	valabil	şi	în	privinţa	
rugăciunii	 şi,	 adesea,	 am	descoperit	 că	problema	 rezidă	 într‑o	
conectare	defectuoasă	la	capătul	la	care	ne	aflăm	noi.

A	cincea	concepţie	greşită	despre	rugăciune	este	învăţătura	
foarte	răspândită	care	spune:	„Roagă‑te	o	dată	şi	e	suficient!	Dacă	
o	faci	de	mai	multe	ori,	înseamnă	că	n‑ai	destulă	credinţă.“	Deşi	
înţeleg	bunele	intenţii	ale	oamenilor	ce	propovăduiesc	o	astfel	de	
idee	cu	privire	la	rugăciune,	trebuie	să	menţionez,	într‑un	mod	
cât	se	poate	de	direct,	că	ea	contravine	învăţăturii	şi	modului	de	
viaţă	biblic	şi,	 în	special,	pildelor	lui	Isus	despre	stăruinţă.	Tre‑
buie	să	stăruim	în	această	lucrare,	în	primul	rând	deoarece	noi	
suntem	calea	prin	care	lumina	şi	viaţa	lui	Dumnezeu	ajung	spre	
ceilalţi.	Întâmplător,	am	descoperit,	de	asemenea,	că	rugăciunea	
este	disciplina	care	ne	ajută	cel	mai	mult	să	ne	eliberăm	de	mon‑
ştrii	trecutului,	prin	vindecarea	lăuntrică	ce	vine	prin	mâinile	ce‑
lor	ce	se	roagă	pentru	noi.

Aş	vrea	să	vă	îndemn	spre	această	aventură	a	rugăciunii – ni‑
mic nu ne apropie mai mult de inima lui Dumnezeu.

Lecturi biblice zilnice

Duminică Modelul	rugăciunii 
	 Matei	6:5‑15
Luni Rugăciunea	de	închinare 
	 Psalmul	103
Marţi Rugăciunea	de	pocăinţă 
	 Psalmul	51
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Miercuri Rugăciunea	de	mulţumire 
	 Psalmul	150
Joi Rugăciunea	de	călăuzire 
	 Matei	26:36‑46
Vineri Rugăciunea	de	credinţă 
	 Iacov	5:13‑18
Sâmbătă Rugăciunea	de	poruncire 
	 Marcu	9:14‑29

Întrebări
1.	 De	ce	am	făcut	afirmaţia	„a	te	ruga	înseamnă	a	te	schim‑

ba“?	Aţi	 experimentat	vreodată	acest	 lucru	 în	propria	
voastră	viaţă?

2.	 Cum	putem	 să	 învingem	descurajarea	 care	ne	 încearcă	
atunci	când	avem	în	faţă	exemplul	„giganţilor	credinţei“?

3.	 Ce	 diferenţă	 se	 produce	 în	 rugăciunile	 noastre	 în	mo‑
mentul	 în	 care	 suntem	 încredinţaţi	 că	 trăim	 într‑un	
„univers	deschis“	sau,	dimpotrivă,	atunci	când	ne	rapor‑
tăm	la	unul	„închis“?

4.	 De	ce	este	important	să	privim	rugăciunea	ca	pe	un	pro‑
ces	care	se	învaţă?

5.	 Faceţi	o	comparaţie	între	rugăciunea	de	credinţă	şi	cea	
de	călăuzire.

6.	 Frank	Laubach	spunea:	„Vreau	să	trăiesc	în	aşa	fel	încât	
a	vedea	pe	cineva	să	 însemne	pentru	mine	a	mă	ruga	
pentru	el.“	 Încercaţi	acest	experiment	 timp	de	o	săptă‑
mână	şi	notaţi‑vă	lucrurile	pe	care	le‑aţi	învăţat	pe	par‑
cursul	ei.

7.	 Ce	reacţie	aveţi	la	ideea	de	a	folosi	imaginaţia	în	cadrul	
lucrării	rugăciunii?

8.	 Priviţi	astăzi	un	anumit	om	şi	imaginaţi‑vă	cum	ar	arăta	
dacă	ar	primi	o	cantitate	dublă	din	lumina	lui	Hristos;	
daţi‑i‑o	apoi,	prin	credinţă,	 şi	notaţi‑vă	ce	 învăţaţi	din	
această	experienţă.
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9.	 Cum	ar	trebui	să	procedăm	când	nu	avem	dispoziţia	de	
a	ne	ruga?

10.	 Ce	reacţie	aveţi	la	afirmaţia	lui	Thomas	Kelly	de	la	pagi‑
na	60?
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4
Disciplina postului

Unii	au	înălţat	postul	dincolo	de	Scriptură	şi	de	raţi‑
une;	alţii	l‑au	nesocotit	cu	desăvârşire.

–		john	wesley

Într‑o	 cultură	 al	 cărei	peisaj	 este	presărat	 cu	 localuri	de	genul	
McDonald’s	 sau	 Pizza	 Hut,	 adevărate	 locuri	 de	 pelerinaj	 mo‑
dern,	 postul	 pare	 cu	 totul	 deplasat	 şi	 demodat.	De	 fapt,	mult	
timp,	postul	a	avut	o	 reputaţie	proastă,	 atât	 în	 cadrul	bisericii,	
cât	şi	în	afara	ei.	De	exemplu,	în	cercetările	mele,	nu	am	putut	
găsi	nici	o	singură	carte	despre	postul	creştin	care	să	fi	fost	pu‑
blicată	între	anii	1861	şi	1954,	o	perioadă	de	aproape	o	sută	de	
ani.	Recent,	s‑a	manifestat	un	interes	sporit	pentru	post,	dar	încă	
suntem	departe	de	regăsirea	echilibrului	biblic.

Care	este	oare	cauza	neglijării	aproape	totale	a	acestui	subiect	
atât	de	des	menţionat	 în	Scriptură	 şi	practicat	 cu	ardoare	 timp	
de	secole	de	către	creştini?	Există	două	motive.	Primul	constă	în	
faptul	că	postul	şi‑a	creat	o	reputaţie	proastă	în	urma	practicilor	
excesiv	de	ascetice	din	timpul	Evului	Mediu.	Odată	cu	declinul	
realităţii	lăuntrice	a	credinţei	creştine,	s‑a	dezvoltat	o	tendinţă	tot	
mai	 puternică	 de	 a	 accentua	 singurul	 lucru	 rămas,	 forma	 exte‑
rioară.	Şi	oriunde	există	o	 formă	lipsită	de	putere	spirituală,	se	
impune	 legea,	 pentru	 că	 legea	 este	 întotdeauna	 însoţită	 de	 un	
sentiment	de	siguranţă	şi	de	putere	de	manipulare.	Astfel,	postul	
a	fost	supus	unor	reguli	foarte	rigide	şi	practicat	printr‑o	extremă	
mortificare	şi	autoflagelare.	Cultura	modernă	se	opune	puternic	
acestor	excese	şi	tinde	să	confunde	postul	cu	mortificarea.
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În	 al	 doilea	 rând,	 propaganda	 constantă	 din	 zilele	 noastre	
ne‑a	convins	că	dacă	nu	luăm	trei	mese	pe	zi	şi	câteva	gustări	în‑
tre	ele,	vom	ajunge	în	pragul	înfometării.	Acest	lucru,	împreună	
cu	mentalitatea	comună	care	vede	o	virtute	în	a‑ţi	satisface	orice	
poftă,	a	făcut	din	post	un	lucru	demodat.	Oricine	face	vreo	încer‑
care	serioasă	să	postească	este	bombardat	cu	tot	felul	de	obiecţii.	
„Cred	că	postul	este	dăunător	sănătăţii“;	„Îţi	va	epuiza	puterea	şi	
nu	vei	mai	putea	munci“;	„Eşti	sigură	că	postul	nu	distruge	ţesu‑
turile?“	Desigur,	toate	acestea	sunt	prejudecăţi	neîntemeiate.	Cor‑
pul	omenesc	poate	supravieţui	puţin	timp	fără	aer	sau	fără	apă,	
dar	poate	rezista	multe	zile	fără	hrană.	Fără	a	subscrie	la	opiniile	
exagerate	 ale	unor	grupuri,	 nu	 este	o	 exagerare	 să	 afirmăm	că,	
dacă	este	practicat	corect,	postul	poate	avea	efecte	fizice	benefice.

Scriptura	are	 foarte	multe	de	zis	 în	privinţa	postului	 şi	 ar	
fi	bine	să	luăm	din	nou	în	considerare	această	veche	Disciplină.	
Lista	personajelor	biblice	care	au	practicat	postul	reprezintă	lis‑
ta	celor	mai	mari	oameni	ai	Scripturii:	Moise,	legiuitorul,	regele	
David,	 profetul	 Ilie,	 regina	 Estera,	Daniel	 văzătorul,	 prorociţa	
Ana,	 apostolul	 Pavel,	 Isus	 Hristos,	 Fiul	 întrupat.	 Mulţi	 dintre	
creştinii	de	seamă	din	istoria	Bisericii	au	practicat	postul	şi	i‑au	
recunoscut	 meritul.	 Printre	 ei	 se	 numără	Martin	 Luther,	 Jean	
Calvin,	John	Knox,	John	Wesley,	Jonathan	Edwards,	David	Brai‑
nerd,	Charles	Finney	şi	pastorul	Hsi	din	China.

Evident,	postul	nu	este	o	disciplină	exclusiv	creştină;	toate	
religiile	mari	ale	 lumii	 îi	 recunosc	meritul.	Zoroastru	şi	Confu‑
cius	au	practicat	postul,	 la	 fel	 şi	yoghinii	din	 India.	Platon,	So‑
crate,	Aristotel	obişnuiau	să	postească.	Chiar	şi	Hippocrate,	pă‑
rintele	medicinei	moderne,	credea	 în	post.	Faptul	că	 toţi	aceşti	
oameni,	din	Scriptură	şi	din	afara	ei,	preţuiau	postul	nu	înseam‑
nă	neapărat	că	el	este	ceva	bun	sau	de	dorit,	dar	ar	trebui	să	ne	
facă	să‑l	 luăm	în	considerare	şi	să	reevaluăm	presupoziţiile	cu‑
rente	de	astăzi	cu	privire	la	această	Disciplină.

Postul în Biblie

Pretutindeni	în	Scriptură,	postul	presupune	abţinerea	de	la	hra‑
nă	în	scopuri	spirituale.	Postul	nu	este	totuna	cu	greva	foamei,	al	
cărei	obiectiv	este	câştigarea	puterii	politice	sau	atragerea	atenţi‑
ei	asupra	unei	cauze	nobile.	De	asemenea,	se	deosebeşte	de	cura	




