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Roag�-te �i nu obosi în a te ruga 
 
»Isus le-a spus o pild�, ca s� le arate c� trebuie s� se roage necurmat, �i s� nu se lase. 
El le-a zis: „Într-o cetate era un judec�tor, care de Dumnezeu nu se temea �i de oameni nu se 
ru�ina. În cetatea aceea era �i o v�duv�, care venea des la el, �i-i zicea: „F�-mi dreptate în 
cearta cu pârâ�ul meu.” Mult� vreme n-a voit s�-i fac� dreptate. Dar în urm�, �i-a zis: „M�car 
c� de Dumnezeu nu m� tem �i de oameni nu m� ru�inez, totu�i, pentru c� v�duva aceasta m� tot 
nec�je�te, îi voi face dreptate, ca s� nu tot vin� s�-mi bat� capul.” Domnul a ad�ugat: „Auzi�i 
ce zice judec�torul nedrept? �i Dumnezeu nu va face dreptate ale�ilor Lui, care strig� zi �i 
noapte c�tre El, m�car c� z�bove�te fa�� de ei? V� spun c� le va face dreptate în curând. Dar 
când va veni Fiul Omului, va g�si El credin�� pe p�mânt?”«   (Luca 18, 1-8) 
 
 
   Cuvintele unui înv���tor au totdeauna putere, dac� ascult�torii lui �tiu c� el practic� ceea ce 
înva��. Isus a fost un proroc puternic în cuvânt �i în fapte �i noi citim despre El c� »a început s� 
lucreze �i s� înve�e«. 
   În ceea ce prive�te rug�ciunea, mun�ii reci �i aerul de la miezul nop�ii confirm� c� Isus, �i în 
ceea ce prive�te rug�ciunea, a fost mare în fapte �i în înv���tur�. Dac� a îndemnat pe ucenicii Lui 
s� st�ruiasc� în rug�ciune �i »s� se roage necurmat«, prin aceasta le-a poruncit s� urmeze 
exemplul Lui. Noi credem c� dac� ar fi fost cineva, care nu avea nevoie s� se roage, acela trebuia 
s� fie Domnul nostru. El nu a fost niciodat� întinat de p�catul care pe noi ne-a doborât �i ne-a 
sl�bit spiritual. El nu a trebuit s� lupte cu pl�ceri înn�scute. Dac� Cel des�vâr�it de curat S-a 
îndreptat a�a de des spre Dumnezeu, cu cât mai mult ar trebui s� fim noi în rug�ciune! A�a de 
puternic, de mare �i totu�i a�a de evlavios! Voi cei slabi din turm�, cât de puternic p�trunde 
lumea în voi! Imagina�i-v� c� predica din aceast� diminea�� nu vine de la mine, ci de pe buzele 
unui Om, care este Maestrul cel mai mare al rug�ciunii în singur�tate, Cel mai mare model al 
rug�ciunii din c�m�ru��, �i de aceea l�sa�i ca fiecare cuvânt de la El s� v� p�trund� în inim�. 
 
 
Inten�ia Domnului în aceast� pild�: ... »s� le arate c� trebuie s� se roage necurmat, �i s� nu 

se lase.« 

 
   Dar se pot ruga oamenii totdeauna? În primele timpuri ale cre�tinismului a existat o sect�, care 
era a�a de necugetat�, c� au luat aceste cuvinte literalmente, �i au încercat s� se roage f�r� 
întrerupere, rostind permanent rug�ciuni. Normal, s-au desp�r�it de toate lucrurile lume�ti �i, ca 
s� împlineasc� aceast� datorie, au neglijat alte lucruri. 
   Ace�ti demen�i puteau pe drept s� a�tepte s� recolteze roada nebuniei lor. Din fericire în zilele 
noastre nu mai este necesar s� ne împotrivim unei astfel de r�t�ciri. Este necesar s� st�ruim de 
aceia care sub pretextul c� se roag� necurmat nu-�i rezerv� un anumit timp pentru rug�ciune, �i 
în felul acesta cad în extrema cealalt�. Domnul nostru a vrut s� spun�, c� prin a se ruga necurmat 
înseamn� s� fi permanent într-un duh de rug�ciune, a�a cum cavalerii din vechime erau 
permanent gata pentru lupt�. Nu totdeauna c�lare, ca s� doboare un adversar cu lancea, dar 
totdeauna la armele lor, pe care le puteau lua imediat în mân�. Ace�ti r�zboinici cumpli�i 
dormeau deseori în arm�tura lor. A�a s� fim noi, chiar dac� dormim, în duhul rug�ciunii, a�a c� 
dac� cumva ne trezim noaptea, s� fim la Dumnezeu. Inimile noastre s� fie ca acele focuri de 
aten�ionare �i faruri care au fost puse pe ��rmul Angliei când se a�tepta ca în orice moment s� 
vin� invazia du�man� a „flotei de nebiruit“ a Spaniei: nu permanent în fl�c�ri, dar permanent 
dotat cu lemn uscat �i aprinz�toare, permanent gata de a lumina la momentul potrivit. Sufletele 
noastre s� fie într-o astfel de stare, ca de la noi s� se înal�e frecvent suspine. Nu este necesar s� 
încetezi lucrul, s� p�r�se�ti locul de munc�, �i s� cazi în genunchi. Duhul s� trimit� rug�ciuni 
lini�tite, scurte, rapide, spre tronul harului. Când Neemia a vrut s� roage pe împ�rat pentru a-i 
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face o favoare, a g�sit ocazia când împ�ratul a pus întrebarea: »De ce e�ti trist?«, dar înainte ca 
s� r�spund� împ�ratului, a spus: »M� rog Dumnezeului cerului«. Observând ocazia venit� pe 
nea�teptate, nu s-a folosit imediat de ea, ci a f�cut o pauz� scurt� pentru a se ruga, pentru a fi în 
stare s� se foloseasc� cu în�elepciune de ea �i s� ating� scopul înalt pe care �i-l propusese. Tot 
a�a �i noi s� ne gândim deseori: „Nu pot face aceasta, înainte de a m� ruga pentru binecuvântarea 
acestui lucru.“ 
   Oricât a� fi de constrâns s� i-au în posesiune un avantaj, duhul meu s� ezite sub influen�a 
harului divin, pân� când va spune: »Dac� fa�a Ta nu merge cu mine, nu m� l�sa s� plec.“ Un 
cre�tin s� poarte arma rug�ciuni ca pe o sabie scoas� �inut� în mân�. S� nu b�g�m aceast� sabie 
în teac�. Niciodat� inimile noastre s� nu fie ca un tun de calibru mare, cu care �i-ai propus s� faci 
lucruri mari, dar care nu este gata de lupt�, ci s� fie ca un tun înc�rcat, dirijat spre �int� �i 
a�teapt� numai comanda de tragere. Sufletul s� nu fie permanent în rostirea de rug�ciuni, dar s� 
fie permanent în puterea rug�ciunii. 
   Dac� Domnul nostru spune c� trebuie s� ne rug�m necurmat, prin aceasta El a vrut s� spun� c� 
întreaga via�� a unui cre�tin trebuie s� fie o via�� de d�ruire lui Dumnezeu, pentru a l�uda pe 
Dumnezeu pentru harul primit, atât prin vocea noastr�, cât �i prin faptele noastre, �i apoi s� 
rug�m pe Dumnezeu pentru ajutorul de care avem nevoie în continuare, recunoscând cu 
venera�ie c� ajutorul vine de la El. Aceste dou� exerci�ii, într-o form� sau alta, trebuie s� fie 
con�inutul vie�ii umane. Psalmul vie�ii noastre s� fie alc�tuit din cereri �i laud�, pân� când vom 
intra în lumea cealalt�, unde cererea va înceta iar lauda va continua ve�nic. „Dar“, va spune 
probabil cineva, „noi trebuie s� ne desf��ur�m activitatea zilnic�“. �tiu aceasta. Dar exist� o 
în�elepciune, s� faci activitatea s� fie o parte a rug�ciunii �i laudei. Voi spune�i: „Pâinea noastr� 
cea de toate zilele d�-ne-o nou� ast�zi.“ Aceasta este o rug�ciune, dac� o roste�ti. Voi merge�i la 
lucrul vostru, �i dac� v� face�i lucrul cu inimi evlavioase, atunci v� ruga�i aceast� rug�ciune prin 
munca voastr� cinstit�. Prin cânt�rile de diminea�� mul�umi�i lui Dumnezeu pentru binecuvânt�ri 
�i când merge�i s� v� achita�i de obliga�iile vie�ii �i acolo aceste binecuvânt�ri duc la prosl�virea 
numelui lui Dumnezeu, continua�i astfel lauda �i mul�umirea voastr� în cea mai bun� form�. 
Re�ine�i, c� la cre�tini lucrul este rug�ciune, c� este mult adev�r în cuvintele lui Coleridge: „Cine 
iube�te cel mai mult, acela se roag� cel mai bine“. S� doresc �i s� caut binele semenilor mei, s� 
doresc glorificarea lui Dumnezeu �i s� tr�iesc în a�a fel ca ea s� aib� loc, aceasta este evlavia 
adev�rat�. Evlavia celor ce stau în m�n�stire nu se compar� nicidecum cu cea a omului care st� 
în lupta vie�ii. Evlavia c�lug�ri�elor �i a c�lug�rilor se aseam�n� mai mult cu vitejia unui soldat 
care d� înapoi de la lupt�. Dar evlavia omului aflat în câmpul muncii, care face totul spre 
onoarea lui Dumnezeu, este asemenea curajului celui care caut� lupta cea mai înver�unat� �i 
acolo înal�� drapelul Domnului. Dar dac� profesia ta este de a�a natur�, c� nu po�i s� te rogi, ar fi 
mai bine s� renun�i la ea. Dac� este o profesie p�c�toas�, necinstit�, nu vei putea s-o aduci 
înaintea lui Dumnezeu, dar orice profesie normal� din via�� este de a�a fel, c� dac� nu po�i s-o 
sfin�e�ti, atunci vei ajunge s�-�i lipseasc� sfin�enia �i vina este atunci de partea ta. Oamenii 
trebuie s� se roage totdeauna, aceasta înseamn� c� dac� lucreaz� cu rindeaua sau cu dalta, dac� 
�in plugul sau lopata în mân�, dac� cânt�resc marf� sau o împacheteaz�, orice ar face, s� fie o 
parte a �elului de a prosl�vi pe Dumnezeu. Îmbr�c�mintea lor obi�nuit� s� fie îmbr�c�minte 
preo�easc�, faptele lor obi�nuite s� fie jertfe, iar ei în�i�i s� fie o preo�ie împ�r�teasc�, un popor 
sfânt, plin de râvn� pentru fapte bune. 
   O a treia înv���tur� pe care Domnul vrea s-o pun� înaintea sufletelor noastre este aceea c� 
oamenii trebuie s� st�ruie în rug�ciune. Dac� vom ruga o dat� pe Dumnezeu pentru un anumit 
lucru, s� nu gândim c� prin aceasta nu avem voie s� ne rug�m de mai multe ori pentru acel lucru, 
ci noi putem veni mereu la El. Dac� L-am rugat de �apte ori, s� continu�m pân� la �aptezeci de 
ori �apte. În lucrurile temporale ar putea s� fie o limitare. Atunci ar trebui s� spunem: „Fac�-se 
voia Domnului!“ Dac� este ceva în avantajul nostru personal, atunci ar trebui s� ne c�l�uzeasc� 
duhul pred�rii, a�a c� dup� o rug�ciune de trei ori f�cut� trebuie s� ne d�m mul�umi�i cu 
f�g�duin�a: »Harul Meu î�i este deajuns!« �i s� nu ne mai rug�m s� fie luat �epu�ul din carne. Dar 
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în ceea ce prive�te darurile spirituale de har, în mod deosebit în rug�ciunea comun� în Adunare, 
nu exist� nici o îngr�dire. Dac� vrem s� avem succes, trebuie s� dovedim perseveren��. S� 
continu�m f�r� întrerupere �i s� nu facem pauz�, pân� vom ob�ine pe deplin darul. Noi trebuie s� 
ne rug�m totdeauna, s�pt�mân� de s�pt�mân�, lun� de lun�, an de an. Mântuirea copilului iubit 
este dorin�a cea mai mare a tat�lui. Aducerea so�ului necredincios la Dumnezeu este zi �i noapte 
dorin�a inimii so�iei. Ea nu va înceta s� se roage pentru aceasta nici dup� dou�zeci sau treizeci de 
ani. Ea nu va da pace lui Dumnezeu nici m�car o or�, ci cât timp va tr�i va continua s� lupte cu 
Dumnezeul puternic al lui Iacov. Predicatorul nu cere ocazional o binecuvântare pentru popor �i 
când binecuvântarea a venit nu înceteaz� s� se roage. Nu, el se roag� în continuare cu râvn� �i 
f�r� întrerupere �i nu-�i cru�� for�ele, strigând tare, pân� când se deschid ferestrele cerului �i 
binecuvântarea coboar�. Dar, fra�ilor, cât de des rug�m noi pe Dumnezeu �i nu ob�inem nimic, 
pentru c� nu am a�teptat suficient timp la u��. Batem de dou� sau trei u�i la u�a harului �i dac� ea 
nu se deschide imediat cu prietenie, plec�m pe drumul nostru. Multe rug�ciuni sunt ca b�t�ile în 
u�� ale copiilor glume�i, care bat la u��, �i când u�a se deschide, ei sunt deja departe. Ce har, s� 
st�m lâng� îngerul lui Dumnezeu �i s� nu obosim, fiind con�tien�i c� vom avea succes, c�ci 
prosl�virea lui Dumnezeu este legat� de aceasta, iar sufletul semenilor no�tri este în pericol. 
Trebuie s� ne rug�m mereu �i s� batem, pân� vom primi r�spuns. 
   Nu pot s� închei aceast� parte f�r� s� spun c� Domnul vrea s� ne înve�e c� oamenii trebuie s� 
stea în rug�ciune. Ei s� nu aibe numai permanent un duh de rug�ciune �i toat� via�a lor s� fie o 
rug�ciune, ci rug�ciunea s� fie practicat� frecvent de to�i credincio�ii. Duhul rug�ciunii nu va fi 
p�strat dac� nu-�i vei stabili timp pentru rug�ciune. Scriptura nu stabile�te un anumit timp pentru 
rug�ciune, c�ci Domnul are mult� încredere în dragostea poporului S�u �i în nevoia de mi�care a 
vie�ii noi. El nu spune: „S� v� ruga�i în fiecare diminea�� la ora �apte“, sau „Ruga�i-v� seara la 
ora opt, sau la ora zece“, ci spune: „Ruga�i-v� tot timpul“. Orice cre�tin va g�si c� este deosebit 
de folositor s� aibe un timp deosebit de reculegere spiritual�, �i m� îndoiesc c� adev�rata evlavie 
poate fi p�strat� f�r� s� se �in� seama cu toat� severitatea �i s� se respecte acest timp de 
rug�ciune. Citim în scrierile vechi despre apostolul Iacov, c� el s-a rugat a�a de mult, c� 
genunchii lui s-au înt�rit din cauza îngenuncherii îndelungate. Fox relateaz� c� Latimer în timpul 
cât a fost în închisoare a fost a�a de mult timp pe genunchi, c� nu mai putea s� se ridice la mas� 
ca s� m�nânce �i trebuia s� fie ridicat de slujitorii lui. Când nu a mai putut s� predice �i se afla 
între zidurile temni�ei, rug�ciunile lui pentru popor se în�l�au spre cer, iar noi în zilele noastre 
avem parte de binecuvânt�rile care decurg din aceste rug�ciuni. Daniel se ruga zilnic cu fereastra 
deschis�. »De �apte ori pe zi Te laud«, se spune în Psalmul 119. David spune c� vrea s� se 
plâng� seara, diminea�a �i la amiaz. Ah, fie ca momentele noastre de rug�ciune s� nu fie la 
intervale mari! 
   Pe parcursul zilei unui cre�tin nu exist� ore sfinte deosebite. S� ne rug�m de la cântatul 
coco�ului �i pân� la miezul nop�ii, dac� Duhul ne constrânge la aceasta. S� ne rug�m în orice 
împrejurare, în s�r�cie �i în bog��ie, când suntem s�n�to�i �i când suntem bolnavi, în zilele de 
bucurie �i în nop�ile întunecate. S� ne rug�m la na�tere, �i s� ne rug�m la moartea cuiva. S� ne 
rug�m când sufletul este bucuros din cauza harului cople�itor, �i s� ne rug�m când sufletul nostru 
se apropie de poarta mor�ii �i suntem foarte întrista�i. S� ne rug�m pentru tot ce facem. 
Rug�ciunea s� sfin�easc� totul. Cuvântul lui Dumnezeu �i rug�ciunea s� fie legate cu toat� via�a 
noastr� zilnic�. Roag�-te înainte de a cump�ra ceva, când intri într-un magazin, �i când ie�i din 
magazin. Gânde�te-te cum în timpul lui Iosua ghibeoni�ii au în�elat pe israeli�i, pentru c� 
israeli�ii nu au întrebat pe Domnul. Nu te l�sa în�elat de o ispit� deosebit�, care foarte u�or poate 
avea loc, dac� nu mergi zilnic la Domnul s�-L întrebi: »Vezi dac� sunt pe o cale rea, �i du-m� pe 
calea ve�niciei!« Niciodat� nu te vei r�t�ci, pentru c� te rogi prea mult. Nu vei gre�i niciodat�, 
prin faptul c� Îl rogi pe Dumnezeu pentru c�l�uzire. Dar vei considera o lumin� a harului pentru 
ochii t�i, dac� te vei afla în fa�a a dou� c�r�ri, care ambele par a fi bune, �i pentru un moment stai 
lini�tit �i strigi c�tre Dumnezeu: „Doamne, condu-m� Tu �i c�l�uze�te-m� dup� Cuvântul T�u.“ 
S� ne rug�m totdeauna. V-am spus de la acest amvon, merge�i �i practica�i în via�a voastr�. 
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Dou� persoane importante 
 
   Citim aici mai întâi despre un judec�tor. Avem aici un mare avantaj în rug�ciune. Fra�ilor, dac� 
aceast� femeie s�rman� a avut succes la un judec�tor aspru �i neînduplecat, cu cât mai mult ar 
trebui noi s� st�ruim în rug�ciune, c�ci noi ne adres�m unui Tat�! 
   Un tat� este cu totul altfel decât un judec�tor. Este normal ca un judec�tor s� nu fie p�rtinitor �i 
aspru, dar un tat� este p�rtinitor fa�� de copilul lui, comp�timitor �i ginga� fa�� de urma�ii lui. 
Dac� aceast� femeie a reu�it la acest judec�tor, cum s� nu avem noi în�elegere la Tat�l nostru, 
care este în cer? Dac� ea, în marea ei nevoie, continu� s�-l nec�jeasc�, pân� ob�ine ceea ce 
dore�te, s� nu st�ruim noi pân� vom ob�ine de la Tat�l nostru ceresc ceea ce ne-a promis 
Cuvântul S�u? 
   În afar� de faptul c� era judec�tor, el nu avea un caracter bun. Ducea lips� în dou� sensuri: »Nu 
se temea de Dumnezeu«. Con�tiin�a lui era ca �i moart�. Nu s-a gândit la marele scaun de 
judecat�, înaintea c�ruia �i judec�torii vor trebui s� stea. Cu toate c� probabil a jurat înaintea lui 
Dumnezeu s� judece nep�rtinitor, a uitat totu�i jur�mântul f�cut �i a c�lcat în picioare dreptul. 
»Nu se ru�ina de niciun om.« Recuno�terea semenilor lui, care deseori are o anumit� autoritate la 
oamenii r�i, fie re�inându-i de la r�u, fie c�l�uzindu-i spre dreptate, nu a avut nici-o influen�� 
asupra lui. Deci dac� v�duva a biruit pe un asemnea om de nimic, dac� insisten�a ei de fier a 
frânt neîndurarea tare ca fierul a acestui om, cu cât mai mult ne putem noi a�tepta s� avem succes 
la Acela care este drept �i bun! Ah, permite�i caracterului lui Dumnezeu, care vi s-a descoperit în 
toat� maestaea sa de veridicitate �i credincio�ie, legat cu dragostea, bun�tatea, duio�ia �i harul, s� 
v� fac� hot�râ�i ca aceast� femeie, s� nu înceta�i în rug�ciune pân� când nu a�i ob�inut ceea ce v� 
ruga�i. 
   Judec�torul era un om a�a de r�u, c� se l�uda cu r�utatea lui. F�r� nici cea mai mic� mustrare 
de con�tiin�� î�i zice: »M�car c� de Dumnezeu nu m� tem �i de oameni nu m� ru�inez ...« Sunt 
pu�ini p�c�to�i care merg a�a de departe. Nu vor s� se team� nici de Dumnezeu �i nici s� se 
ru�ineze de oameni, îns� se în�al� singuri cu virtu�i aparente �i credin�a c� cel pu�in nu sunt mai 
r�i decât ceilal�i. La acest judec�tor nu a avut loc nici o în�elare de sine. Era a�a de indiferent în 
m�rturisirea lui ca �i fariseul, care au m�rturisit contrariul: »Dumnezeule, Î�i mul�umesc c� nu 
sunt ca ceilal�i oameni.« Cât de arogant a devenit acest om, c� s-a urcat pe scaunul de judec�tor 
ca s� judece pe un semen al lui. �i totu�i aceast� femeie s�rac� a pus în mi�care pe acest monstru 
în chip de om, care ajunsese a�a de departe, s� g�seasc� pl�cere în r�utatea lui �i s� cocheteze cu 
r�utatea inimii lui. St�ruin�a a g�sit ajutor la acest om, cu cât mai mult va g�si ea la Acela care 
nu a cru�at pe Fiul S�u, ci la dat la moarte pentru noi. Cu cât mai mult la Acela al c�rui nume 
este dragoste, a c�rui natur� este, pentru cei ce-I caut� fa�a, atr�g�toare �i învior�toare! Cu cât 
mai aspru ne pare acest judec�tor, cu atât mai mult pare vocea Mântuitorului s� spun�: »trebuie 
s� se roage necurmat, �i s� nu se lase«. 
   S� observ�m cu privire la caracterul acestui judec�tor, c� în mod con�tient nu urm�rea altceva 
decât comoditatea proprie. Când în cele din urm� a vrut s� ajute, singurul motiv a fost: »ca s� nu 
tot vin� s�-mi bat� capul«. A�a a vorbit el. Singurul motiv care l-a determinat s� ajute a fost 
înclina�ia spre o tr�ire comod�. O, fra�ilor, dac� o femeie a putut s� biruie un astfel de om, cu cât 
mai mult vom reu�i noi la Dumnezeu, a c�rui pl�cere este s� îngrijeasc� de copiii Lui, care sunt 
pentru El ca lumina ochilor! 
   Acest judec�tor era în fiin�a lui neprietenos �i brutal fa�� de femeie, dar ea a insistat s�-l roage. 
Un timp nu a vrut s� o asculte, cu toate c� gospod�ria ei, via�a ei, binele copiilor ei depindeau de 
el. El a l�sat-o s� sufere mai departe. Dar Dumnezeu nostru a fost totdeauna plin de bun�tate �i 
îndurare fa�� de noi. El ne-a ascultat �i pân� acum ne-a împlinit rug�ciunile. Compara�i 
caracterul judec�torului cu cel al lui Dumnezeu �i cu certitudine fiecare inim� iubitoare, care 
cunoa�te puterea rug�ciunii, va fi mi�cat� spre rug�ciuni neîntrerupte. 
   Trebuie s� mergem mai departe �i s� privim cealalt� persoan� din pild�: v�duva. G�sim aici 
multe motive puternice s� determin�m Adunarea lui Dumnezeu s� se roage necurmat. Se pare c� 
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ea era o necunoscut� pentru judec�tor. Ea a ap�rut înaintea lui ca o persoan�, pentru care el nu 
avea niciun interes. Probabil c� el nu a v�zut-o niciodat� mai înainte. Nu-l interesa cine era ea, �i 
ce voia. Când îns� Adunarea vine înaintea lui Dumnezeu, ea vine ca mireas� a lui Hristos. Ea 
apare înaintea Tat�lui ca cineva pe care El l-a iubit cu dragostea Sa ve�nic�. Nu va lua El în 
seam� pe ale�ii Lui, pe poporul S�u? Nu vor ajunge rug�ciunile lor la El, dac� insisten�a unui 
necunoscut a câ�tigat înaintea unui judec�tor r�ut�cios? 
   V�duva a ap�rut înaintea judec�torului f�r� a fi înso�it� de un prieten. Potrivit pildei, nu avea 
nici un ap�r�tor, nici un avocat puternic care s� se ridice înaintea tribunalului �i s� spun�: „Eu 
sunt reprezentantul acestei femei umile!« Dac� a reu�it, a avut loc prin râvna �i puterea ei. Când 
îns� noi venim înaintea Tat�lui nostru, nu suntem singuri, c�ci avem un Prieten, care tr�ie�te 
ve�nic �i se roag� pentru noi. O, cre�tine, roag�-te cu îndr�zneal� sfânt�, fii perseverent, c�ci 
sângele lui Hristos vorbe�te cu o voce, care trebuie s� fie auzit�. 
   De aceea s� nu obose�ti în a te ruga, ci continu� s� te rogi. 
   Aceast� v�duv� s�rman� a venit f�r� s� aib� vre-o f�g�duin��, care s-o încurajeze. Dimpotriv�, 
erau prezente multe motive de descurajare. Când îns� noi venim înaintea lui Dumneze, El Însu�i 
ne-a poruncit s� ne rug�m �i ne-a fost dat� f�g�duin�a, c� dac� ne rug�m, ne va fi dat. Dac� 
femeia a câ�tigat f�r� s� aib� arma f�g�duin�ei, atunci s� nu câ�tig�m noi oare? O, fra�ilor, s� nu 
facem pauz�, s� nu încet�m nici un moment, c�ci noi avem f�g�duin�ele lui Dumnezeu pentru 
rug�ciunile noastre. 
   La aceasta se adaug�, c� v�duva, care nu avea nici cele mai mici f�g�duin�e, nu avea nici un 
drept de a reveni mereu cu problema ei. Ea avea, a�a cum presupun, dreptul de a fi ascultat� în 
orele de program, dar ce drept avea ea s� urm�reasc� pe judec�tor, s�-l opreasc� pe strad�, s�-l 
viziteze acas�, s� vin� noaptea, trezindu-l cu strig�tul ei? Nu avea nici o permisiune s� fie a�a de 
insistent�, dar noi putem veni la Dumnezeu în orice timp �i în orice împrejurare, putem striga zi 
�i noapte la El, c�ci El ne-a poruncit s� ne rug�m neîncetat. 
   Sufletul s�rman a f�cut pe judec�tor s� se mânie de fiecare dat� când îl ruga. Nu m� îndoiesc 
c� gura lui f�cea spume la gândul c� este sup�rat de o persoan� neînsemnat�, dar Domnul Isus se 
va bucura mai degrab�, când Îl vom ruga, decât s� Se mânie. Rug�ciunile celor sfin�i sunt ca 
muzica în urechile lui Dumnezeu. Omene�te vorbind, este o bucurie pentru Dumnezeu când 
vorbim cu El. El nu este mul�umit cu noi dac� nu ne rug�m Lui, �i este mul�umit cu noi dac� ne 
apropiem permanent de El. Deoarece vede�i zâmbetul pe fa�a Tat�lui, voi copii ai dragostei Lui, 
v� rog, nu obosi�i, ci continua�i s� v� ruga�i pentru binecuvântare. 
   Înc� ceva. Aceast� femeie avea o problem� fa�� de care judec�torul nu era deloc interesat, dar 
problema noastr� este un caz, pentru care Dumnezeu, pe care Îl rug�m, are mai mult interes decât 
noi: c�ci dac� o Adunare se roag� pentru mântuirea sufletelor, pe drept ea poate spune: »Scoal�-
Te, Doamne, Dumnezeule, ridic�-�i mâna«. Contribuie la glorificarea lui Hristos, dac� sufletele 
se întorc la Dumnezeu. Aduce onoare harului �i puterii lui Dumnezeu, când p�c�to�ii mari se 
întorc de pe calea lor r�t�cit�, deci noi rug�m pe Judec�tor pentru El Însu�i, rug�m pe Dumnezeu 
pentru Dumnezeu Însu�i. 
   Nu trebuie s� uit s� amintesc, c� ea era o singur� persoan�. Ea a avut succes, cu toate c� era 
singur�. Nu va salva Dumnezeu pe ale�ii Lui, c�ci nu unul singur, ci mii strig� c�tre El? Dac� 
exist� f�g�duin�a, c� rug�ciunea a doi sau trei care se unesc în rug�ciune va fi împlinit�, cu cât 
mai mult atunci când într-o adunare sute de credincio�i se strâng cu sufletele unite �i dorin�a 
aprins� ca Dumnezeu s�-�i împlineasc� f�g�duin�a! Cât de mult implor� ei pe Cel Atotputernic 
s� Se ridice �i s� vin� la poporul Lui, ca s� fac� marea lucrare prin care Adunarea este 
binecuvântat� �i El este prosl�vit! 
   Vede�i c�, dac� privim pe judec�tor, sau privim pe v�duv�, caracterul fiec�ruia prezint� aspecte 
care sunt valabile �i pentru noi în ceea ce prive�te datoria �i privilegiul nostru de a ne ruga 
neîncetat. 
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Puterea biruitoare 
 
   Aceast� putere nu a constat în talentul de a vorbi al femeii. »F�-mi dreptate în cearta cu pârâ�ul 
meu.« Exact opt cuvinte. Vede�i c� ea nu aduce aici nici o dovad�, c� ea are dreptate. Nu 
aminte�te nimic de v�duvia ei, nimic de copiii ei, nimic despre r�utatea pârâ�ului ei, nimic 
despre judecata divin�, despre judec�torul nedrept, nimic despre mânia lui Dumnezeu care vine 
peste oamenii nedrep�i, care jefuiesc casele v�duvelor. Nimic de felul acesta. »F�-mi dreptate în 
cearta cu pârâ�ul meu.« De aceea succesul ei nu a depins de oratoria ei, �i vedem din aceasta c� 
influen�a unui suflet sau a unei Adun�ri asupra lui Dumnezeu nu depinde de cuvintele pe care le 
spune, sau de talentul de a vorbi. Rug�ciunea care p�trunde în cer poate avea pu�in din 
frumuse�ea evantaiului, dar trebuie s� posede imboldul puternic al dorin�ei aprinse. Nu trebuie s� 
fie ca un p�un, splendid din cauza coloraturii lui, ci s� fie ca un vultur, apt s� se ridice în zbor, 
dac� trebuie s� ajung� la Dumnezeu. Dac� v� ruga�i public, atunci este valabil� regula: cu cât 
mai scurt, cu atât mai bine. Cuvintele sunt povar� pentru rug�ciune. Deseori bog��ia de cuvinte 
descoper� s�r�cia în dorin�e. Potopul de cuvinte în rug�ciune este în general ca o frunz� de 
smochin, care acopere goliciunea unui suflet. 
   Un lucru este sigur, �i anume, c� femeia a biruit nu prin valoarea dorin�ei ei. Poate s� fi fost un 
lucru foarte bun, dar nu se spune nimic despre aceasta. Nu m� îndoiesc c� problema ei a fost 
justificat�, dar judec�torul nu a �tiut nimic despre aceast� problem�, �i nici nu s-a interesat dac� 
ea are dreptate, sau nu are dreptate. Îl deranja faptul c� femeia îl nec�jea. El nu spune: „Pricina ei 
este dreapt�, trebuie s-o ascult.“ Nu, el era un om prea r�u, ca s� poat� fi pus în mi�care printr-un 
asemenea motiv, ci „ea m� nec�je�te“, aceasta este totul. Când un p�c�tos se roag� lui 
Dumnezeu, nu valoarea problemei lui face ca rug�ciunea s� ajung� pân� la Dumnezeu, c�ci un 
p�c�tos nu are nici un merit. Dac� vrei s� ai reu�it�, atunci meritele unui altuia trebuie s� fie în 
locul t�u, iar partea ta nu trebuie s� fie meritul, ci nenorocirea. Nu prin neprih�nirea proprie, ci 
prin perseveren�� vei p�trunde la Dumnezeu. Fie ca cei ce stau sub sentimentul nevredniciei s� 
fie încuraja�i prin aceasta! Oricât a�i fi de nedemni, st�rui�i în rug�ciune! Mâna poate fi neagr�, 
dar dac� ea apuc� clan�a, u�a se va deschide. Nu talentul de a vorbi, nu meritele fac s� ai succes 
la Dumnezeu: numai rug�ciunea st�ruitoare! 
   Observa�i c� judec�torul spune mai întâi c� femeia îl nec�je�te, �i abia dup� aceea s-a a�ezat 
s�-i fac� dreptate, c�ci se temea c� ea îl va nec�ji mai departe. Judec�torul s-a a�ezat într-o zi pe 
scaunul lui de judec�tor, �i multe persoane, care l-au rugat pentru dreptate, au stat înaintea lui. El 
le-a tratat cu p�rtinire, a�a cum face un tic�los, care f�cea totdeauna dreptate celui care îi da mai 
mult� mituire, când deodat� a venit înaintea lui o femeie s�rac� cu plângerea ei. Ea a încercat de 
mai multe ori s� se fac� auzit�, dar vocea ei nu a fost ascultat�. Dar acum a vorbit mai strident �i 
mai aspru, �i a fost luat� în seam� de judec�tor: »F�-mi dreptate în cearta cu pârâ�ul meu!« De 
îndat� ce el a recunoscut din îmbr�c�mintea ei s�r�c�cioas� c� nu va primi mituire, a zis: „Taci, 
am altceva de f�cut.“ A prelucrat un alt caz, la care bancnotele îi fluturau înaintea ochilor, �i 
iar��i a auzit strig�tul: „F�-mi dreptate în cearta cu pârâ�ul meu, eu sunt o v�duv� s�rac�!“ 
Sup�rat de deranjul care i se f�cea, a poruncit p�zitorilor u�ii s-o dea afar�, c�ci ea tulbur� 
lini�tea judec�toriei �i împiedic� derularea activit��ii. „Ai grij�, ca mâine s� nu mai vin�“, a zis 
el, „este o femeie care deranjaz�“. Dar cu mult înainte, înainte ca s� vin� diminea�a urm�toare, el 
a primit confirmarea presupunerii lui. Ea a a�teptat pân� ce el a plecat din sala de judecat�, a 
mers dup� el pe strad� pân� ce el s-a bucurat c� poate s� intre în cas�. A poruncit s� se încuie 
u�a, ca femeia g�l�gioas� s� nu intre, c�ci mereu l-a nec�jit cu strig�tele ei: »F�-mi dreptate în 
cearta cu pârâ�ul meu!« În casa lui este în siguran�� fa�� de ea, �i slujitorii lui îi pot aduce 
mâncarea. I se spal� mâinile �i picioarele �i vrea s� se odihneasc� când deodat� se aude o b�taie 
puternic� în u��, înso�it� de jignire adus� din partea p�zitorului u�ii. „Ce este acolo?“, a întrebat 
el. „Afar� este o femeie, o v�duv�, care dore�te ca mila dumneavoastr� s�-i fac� dreptate.“ 
„Spune-i c� nu m� pot ocupa cu ea. S� plece!“ Î�i caut� lini�tea nop�ii în camera de sus, dar �i 
acolo aude b�taia �i strig�tul: »F�-mi dreptate în cearta cu pârâ�ul meu!« Curtea lui de judecat� 
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este deschis� în diminea�a urm�toare �i, cu toate c� ei îi este interzis, ea intr�, c�ci ea �tie cum s� 
se strecoare înl�untru, �i întrerupe permanent dezbaterea cu rug�mintea ei »F�-mi dreptate în 
cearta cu pârâ�ul meu!« Întreab-o de ce este a�a de insistent� �i î�i va spune c� b�rbatul ei a murit 
�i a l�sat o bucat� de p�mânt – era tot ce avea – pe care un vecin r�u, care a privit cu ochi lacomi 
aceast� bucat� mic� de p�mânt, i-a luat-o, a�a cum Ahab a luat via lui Nabot. Acum ea a r�mas 
f�r� f�in� �i f�r� ulei pentru copiii ei, �i ei strig� dup� pâine. Ah, dac� ar tr�i b�rbatul ei, cât s-ar 
lupta el pentru interesele ei! Dar ea nu are nici un ajutor, iar nevoia este mare. Pentru ce este un 
judec�tor acolo, dac� nu ap�r� pe cei nedrept��i�i! Ea nu are nici o alt� posibilitate, c�ci 
creditorul vrea s�-i ia copiii �i s�-i vând� ca sclavi. Ea nu poate suporta aceasta. „Nu“, spune ea, 
„eu am numai posibilitatea ca judec�torul acesta s� vorbeasc� pentru mine �i s�-mi fac� dreptate, 
�i mi-am propus s� nu aib� lini�te pân� nu-mi va face dreptate. Sunt hot�rât�, chiar dac� trebuie 
s� mor, ca ultimele mele cuvinte s� fie: »F�-mi dreptate în cearta cu pârâ�ul meu!« În felul acesta 
judecata este mereu întrerupt�. �i iar��i strig� judec�torul: „Scoate�i-o afar�! Scoate�i-o afar�! Nu 
pot continua dezbaterea, când permanent îmi sun� în urechi strig�tul acestei femei teribile: »F�-
mi dreptate în cearta cu pârâ�ul meu!« Dar este mai u�or de zis decât de f�cut. Ea se �ine strâns 
de un stâlp, ca s� nu fie dat� afar�, �i dac� totu�i este dat� afar� ea a�teapt� ocazia urm�toare ca 
s� intre din nou, apoi urm�re�te pe judec�tor pe strad� �i nu-i d� lini�te nici un minut. „Bine“, 
zice judec�torul, „îmi stric� toat� via�a. Nu m� intereseaz� nici v�duva, nici averea ei �i nici 
copiii ei. Dar nu mai pot suporta acest strig�t. M� roade r�u. M� voi ocupa de ea.“ S-a rezolvat �i 
ea este mul�umit�. Nimic altceva nu a biruit, decât numai rug�mintea ei insistent�. 
   Fra�ii mei, voi ave�i multe alte arme pe care le pute�i folosi în rug�ciune, dar Mântuitorul 
nostru v� porunce�te s� nu trece�i cu vederea acest mijloc de biruin��, rug�ciunea st�ruitoare. 
Dumnezeu se pune mult mai u�or în mi�care decât acest judec�tor nedrept, dac� tu e�ti a�a de 
st�ruitor ca aceast� v�duv�. Dac� e�ti sigur c� este o chestiune dreapt�, pentru care te rogi, 
continu� s� te rogi zi �i noapte, �i adu rug�ciunea ta înso�it� de lacrimi. Ordoneaz�-�i dovezile, 
sus�ine rug�ciunea ta cu argumente, adu sângele scump al lui Isus, f� referire la jertfa de isp��ire, 
arat� spre Golgota, ia pe Împ�ratul încununat, pe Marele Preot care st� la dreapta lui Dumnezeu 
�i hot�r��te-te în sufletul t�u, c� dac� nici un suflet nu se mântuie�te, dac� familia ta nu va fi 
binecuvântat�, dac� râvna ta nu este r�spl�tit�, atunci vei muri cu rug�ciunea pe buze �i cu 
dorin�a aprins� în inim�. 
   Permite�i-mi s� v� spun, dac� cineva din voi moare f�r� ca rug�ciunea lui s� fi fost împlinit�, 
s� nu trag� concluzia c� Dumnezeu l-a dezam�git. Vreau s� închei cu o istorisire. Am auzit c� un 
om tem�tor de Dumnezeu a avut nefericirea s� fie tat�l a cinci sau �ase copii care nu credeau în 
Dumnezeu. Când s-au f�cut mari, to�i �i-au însu�it convingeri de necredin�� �i nu au avut o 
purtare bun� în via��. Tat�l, care se ruga permanent pentru ei �i era un model în orice virtute, a 
sperat ca cel pu�in pe patul de moarte s� fie în stare s� le spun� un cuvânt care s� le mi�te inima. 
Ia strâns în jurul patului s�u, dar s-a sim�it foarte nefericit, c�ci a pierdut con�tien�a prezen�ei lui 
Dumnezeu �i a fost ispitit de îndoial� �i team�, �i ultimul gând negru care îl chinuia a fost: „În 
loc ca patul meu de moarte s� fie o m�turie pentru Dumnezeu, ca s� câ�tig pe fiii mei, mor într-
un întuneric �i într-o nesiguran��, c� m� tem c� îi voi consolida în necredin�a lor �i îi voi face s� 
gândeasc� c� cre�tinismul nu este nimic.“ Efectul a fost îns� contrar. Când fiii s-au reîntors de la 
înmormântare, cel mai în vârst� a zis:  „Fra�ii mei, tat�l nostru a vorbit cu noi deseori despre 
religie, �i noi am dispre�uit-o permanent, dar ce predic� a fost pentru noi patul s�u de moarte! 
Dac� el, cel care a slujit a�a de credincios lui Dumnezeu, a g�sit c� a muri este a�a de greu, ce 
moarte ne va a�tepta pe noi, dac� tr�im f�r� Dumnezeu �i f�r� n�dejde!“ Acela�i sentiment au 
avut to�i ceilal�i, �i în felul acesta moartea tat�lui a r�spuns în chip ciudat prin harul lui 
Dumnezeu la rug�ciunile din timpul vie�ii lui. 


