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Samuel, omul rug�ciunii 
 
Departe iar��i de mine s� p�c�tuiesc împotriva Domnului, încetând s� m� rog pentru voi. V� voi 

înv��a calea cea bun� �i cea dreapt�.    (1 Samuel 12, 23). 
 
   Este un privilegiu mare s� ne rug�m pentru semenii no�tri. Rug�ciunea începe cu cererea 
personal�, c�ci înainte ca omul s� nu fie el însu�i primit de Dumnezeu, nu se poate ruga pentru 
al�ii. Rug�ciunea pentru al�ii, practicat� cu adev�rat, este pentru omul care o face dovada harului 
�i un semn bun de la Domnul. Dac� inima s-a deschis pentru rug�ciunea f�cut� cu credin�� pentru 
al�ii, atunci dispare orice îndoial� cu privire la primirea personal� înaintea lui Dumnezeu. El, Cel 
care ne îndeamn� s� iubim, ne-a dat aceast� dragoste. Ce dovad� mai bun� a harului Lui dorim s� 
avem? Este un progres mare atunci când am trecut de la teama cu privire la mântuirea personal� în 
domeniul grijii fa�� de sufletul unui frate. O astfel de rug�ciune se ridic� mai sus decât orice 
rug�ciune personal�, c�ci numai acela care are parte de harul Domnului poate îndr�zni s� se roage 
pentru al�ii. În afar� de aceasta este dovada unei inimi l�rgite, a duhului de dragoste �i a cre�terii 
în asem�narea tot mai mult cu Hristos. Este o parte a slujbei sale preo�e�ti, mijlocind în rug�ciune 
pentru poporul S�u. El S-a în�l�at �i acum se roag� f�r� încetare pentru ai S�i. Chiar �i atunci când 
ne rug�m pentru semenii no�tri p�c�to�i ne asem�n�m cu Mântuitorul nostru, care S-a rugat 
pentru uciga�i. Dac� ne rug�m ca oamenii s� se întoarc� la Dumnezeu, ne rug�m pentru Hristos �i 
cu Hristos, �i în privin�a aceasta avem p�rt��ie cu El. 
   Mul�i dintre noi datoreaz� întoarcerea la Dumnezeu rug�ciunilor f�cute de persoane tem�toare 
de Dumnezeu. În multe situa�ii copiii vin la Hristos în urma rug�ciunilor p�rin�ilor. Mul�i laud� pe 
Dumnezeu pentru înv���torii, pentru prietenii �i vestitorii Cuvântului care se roag� pentru ei. 
Persoane necunoscute, oamenii înc�tu�a�i în a�ternutul lor, sunt deseori uneltele prin care sute de 
oameni ajung la mântuire ca urmare a rug�ciunilor lor. Cartea de aducere aminte (Maleahi 3, 16) 
va descoperi aceast� slujb� ascuns�, la care pu�ini din marea mul�ime a cre�tinilor se gândesc. Nu 
numai întoarcerea la Dumnezeu, ci �i p�zirea, cre�terea, mângâierea �i lucrarea celor sfin�i sunt 
sprijinite prin lucrarea fra�ilor lor. De aceea apostolii au spus: »Fra�ilor, ruga�i-v� pentru noi!«, iar 
un alt apostol spune: »Ruga�i-v� unii pentru al�ii, ca s� fi�i vindeca�i!«, iar marele nostru Domn �i 
Maestru �i-a încheiat via�a Sa pe p�mânt printr-o rug�ciune de neuitat f�cut� pentru ai S�i. 
   Rug�ciunea pentru al�ii este folositoare aceluia care o aduce. Domnul a schimbat închisoarea lui 
Iov atunci când el s-a rugat pentru prietenii lui. Rug�ciunea are rezultate chiar �i atunci când nu �i-
a atins scopul dorit. David ne spune c� el s-a rugat pentru du�manii lui. În Psalmul 35, 13 spune: 
»�i eu, când erau ei bolnavi, m� îmbr�cam cu sac, îmi smeream sufletul cu post, �i m� rugam cu 
capul plecat la sân.« El î�i trimitea rug�ciunile, a�a cum Noe trimitea  porumbelul, dar care, 
deoarece nu a g�sit un loc de poposire �i nu se vedea binecuvântarea, s-a întors înapoi la cel care 
l-a trimis, aducând cu sine o r�muric� rupt� dintr-un m�slin, un sentiment de pace pentru sufletul 
lui. Nimic nu este mai lini�titor pentru inim� decât s� te rogi pentru aceia care se poart� r�u cu tine 
�i te prigonesc. Rug�ciunile pentru al�ii sunt pl�cute lui Dumnezeu �i ne sunt folositoare. Nu sunt 
pierdere de timp, ci au un rezultat, pe care ni l-a promis Dumnezeul nostru cel credincios. 
   De aceea v� recomand s� v� folosi�i de izvorul bogat al rug�ciunii pentru al�ii. Prietenul meu, nu 
ai tu nimic pentru care s� te rogi pentru tine însu�i? Atunci e�ti foarte bogat. Dar dac� ai ajuns pe o 
astfel de în�l�ime a fericirii, folose�te-�i atunci energia în rug�ciunea pentru Adunare �i pentru 
lume. E�ti tot a�a de deplin mul�umit ca �i Ilie de f�ina din oal� �i untdelemnul din urcior, pe care 
Dumnezeu le-a înmul�it în chip a�a de minunat pentru între�inerea ta? Atunci roag�-L s� trimit� o 
ploaie mare pentru mul�imea mare care moare din cauza foametei. Dac� e�ti a�a de sigur ca �i 
Avraam, roag�-te totu�i pentru cet��ile din câmpie care sunt ameni�ate s� fie curând nimicite. 
Dac� locuie�ti în palatul împ�ratului, ca �i Estera, nu ai ajuns tu acolo din pricina timpului în care 
tr�ie�ti? De aceea caut� audien�� la maiestatea regal� �i roag�-te pentru aceia din poporul t�u care 
sunt în pericol. Dac� ocupi o pozi�ie înalt� la curtea împ�ratului, ca �i Neemia, folose�te-o spre 
folosul celor expulza�i, �i, când data viitoare vei sta înaintea împ�ratului, f�-i o rug�ciune pentru 
fra�ii t�i. 
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   Pentru a v� îndemna la mai mult� rug�ciune pentru al�ii am ales textul acesta. Doresc ca prin 
exemplul lui Samuel s� ajunge�i s� v� ruga�i st�ruitor pentru al�ii, c�ci el este demn de a fi pus în 
primele rânduri al celor care se roag�. 
 
 
O obi�nuin�� binecuvântat� 
 
   »Departe iar��i de mine s� p�c�tuiesc împotriva Domnului, încetând s� m� rog pentru voi!« Este 
clar c� el obi�nuia s� se roage permanent pentru Israel. Nu ar fi putut vorbi despre »a înceta s� m� 
rog«, dac� pân� atunci nu s-ar fi rugat permanent. Aceast� obi�nuin�� era a�a de adânc 
înr�d�cinat� la el, c� pare îngrozit numai s� gândeasc� c� ar putea înceta s� se roage pentru al�ii. 
Poporul aprecia pe proroc dup� etaloanele proprii �i i-a fost team� c� el se va mânia, �i din cauza 
aceasta va înceta s� se mai roage pentru el. De aceea citim în versetul 19: »�i tot poporul a zis lui 
Samuel: Roag�-te Domnului, Dumnezeului t�u, pentru robii t�i, ca s� nu murim.« Ei apreciau 
foarte mult rug�ciunile lui, �i de aceea l-au rugat insistent, ca �i oamenii care se tem c�-�i pierd 
via�a, s� nu înceteze s� se roage pentru ei, �i el le-a r�spuns: »Departe iar��i de mine s� p�c�tuiesc 
împotriva Domnului, încetând s� m� rog pentru voi!« Renun�area la rug�ciunea pentru ei se pare 
c� nu era în inten�ia lui. 
   Dup� p�rerea mea, în aceste cuvinte se cuprinde mirarea cu privire la gândul simplu: „Cum, eu, 
Samuel, care din copil�ria mea am fost slujitorul vostru, din ziua când am îmbr�cat mantaua �i am 
intrat în casa Domnului �i am slujit pentru voi, am tr�it pentru voi, �i v-am iubit, �i am fost gata s� 
mor în slujb� pentru voi, s� încetez s� m� rog pentru voi?” 
   El spune: »Departe iar��i de mine s� p�c�tuiesc împotriva Domnului.« Este cea mai puternic� 
form� de exprimare pe care �i-o po�i imagina, �i ea arat� c� obi�nuin�a prorocului era adânc 
înr�d�cinat� în el, permanent�, tare, continu�, �i era o parte din el însu�i. 
   Dac� v� gândi�i la via�a lui, ve�i constata c� a�a era. Samuel s-a n�scut prin rug�ciune. O femeie 
doborât� de întristare l-a primit de la Dumnezeu �i a strigat plin� de bucurie: »De la Domnul l-am 
cerut.« El a primit numele prin rug�ciune, c�ci Samuel înseamn� »cerut de la Dumnezeu«. La 
început a fost educat de o mam� care se ruga, �i atunci când a p�r�sit-o, a f�cut-o, pentru ca toat� 
via�a s� locuiasc� în Casa de rug�ciune. A fost n�scut, hr�nit �i educat prin rug�ciune, �i el nu a 
p�r�sit niciodat� drumul rug�ciunii. A st�ruit atât de mult în rug�ciune, c� la b�trâne�e a adus 
road� �i a dovedit puterea lui Dumnezeu acelora care veneau la el. El a fost a�a de renumit în 
rug�ciune, c� în Psalmul 99, 6 putem citi o laud� scurt�, dar pl�cut�: »Moise �i Aaron, dintre 
preo�ii Lui, �i Samuel, dintre cei ce chemau Numele Lui, au chemat pe Domnul, �i El i-a ascultat.« 
Dac� Moise �i Aaron au fost ale�i s� fie b�rba�i închina�i, conduc�tori ai poporului Israel în 
lucrarea de slujire �i de jertfire, a�a a fost Samuel ales ca om al rug�ciunii, omul care a chemat 
Numele lui Dumnezeu. Tot Israelul îl cuno�tea pe Samuel ca om al rug�ciunii, tot a�a cum 
cuno�tea pe Aaron ca preot. Probabil mult mai remarcabil� este acea sentin�� divin� din Ieremia 
15, 1, unde el este prezentat iar��i împreun� cu Moise: »Domnul mi-a zis: Chiar dac� Moise �i 
Samuel s-ar înf��i�a înaintea Mea, tot n-a� fi binevoitor fa�� de poporul acesta.« F�r� îndoial� aici 
este vorba de rug�ciunea lui Moise, atunci când cu inima cuprins� de groaz� a strigat: »Dac� nu, 
atunci �terge-m� din cartea Ta, pe care ai scris-o.« Aceasta a fost o rug�ciune sublim� în favoarea 
altora, iar Dumnezeu a pre�uit a�a de mult pe Samuel ca mijlocitor, c� l-a pus al�turi de Moise, iar 
în amenin�area poporului Israel p�c�tos, spune lui Ieremia c� El nu va asculta nici m�car pe Moise 
�i nici pe Samuel, dac� ei se vor ruga pentru popor. 
   Este bine s� înv���m în tinere�e arta rug�ciunii. Rug�ciunea timpurie se dezvolt� într-o 
rug�ciune puternic�. Re�ine�i aceasta, voi, care sunte�i tineri! Fac� Domnul din voi acum un 
Samuel! Ce onoare s� fii chemat s� intervii pentru altul, s� fii un f�c�tor de bine al poporului t�u, 
sau s� fii unealta binecuvânt�rii propriei case. Aspira�i la aceasta, prietenii mei. Probabil nu ve�i 
vesti niciodat� Cuvântul, dar v� pute�i ruga. Dac� nu pute�i s� v� urca�i la amvon, pute�i totu�i s� 
v� pleca�i înaintea tronului de har �i în felul acesta s� fi�i o binecuvântare tot a�a de mare. 
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   În ceea ce prive�te succesul rug�ciunilor lui Samuel, cerceta�i via�a lui �i ve�i constata c� a 
câ�tigat mari b�t�li pentru poporul s�u. Citim în capitolul 7 al acestei c�r�i c� filistenii ap�sau greu 
asupra lui Israel, iar Samuel plin de curaj a chemat poporul s� analizeze situa�ia, s� se dep�rteze 
de la închinarea la idoli �i s� adore pe singurul Dumnezeu. »Strânge�i pe tot Israelul la Mi�pa, �i 
eu m� voi ruga Domnului pentru voi.« A luat apoi un miel �i l-a jertfit Domnului, »a strigat c�tre 
Domnul pentru Israel, �i Domnul l-a ascultat.« A fost un eveniment mare al vie�ii lui, dar el 
descrie derularea întregei lui vie�i. El a strigat, �i Domnul a auzit. Aici israeli�ii au pornit la lupt�, 
dar Domnul a mers înaintea lor, c�ci El a auzit rug�ciunea prorocului S�u. Pute�i auzi sunetul 
tobelor la înaintarea poporului lui Dumnezeu �i pute�i vedea str�lucirea suli�elor lui, c�ci istoria 
b�t�liei ne este prezentat� în felul urm�tor: »Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au 
apropiat ca s� bat� pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor, �i 
i-a pus pe fug�. Au fost b�tu�i dinaintea lui Israel.« O, voi, care cunoa�te�i puterea rug�ciunii, 
scrie�i aceasta pe drapelul vostru: »Au fost b�tu�i dinaintea lui Israel.« 
   Rug�ciunile lui Samuel au fost a�a de eficiente, c�ci chiar elementele au fost influen�ate de ele. 
O, putere a rug�ciunii! Ea a fost luat� în derâdere, a fost socotit� ca fiind ceva ne�tiin�ific, care nu 
se poate practica, dar noi, care am probat-o, �tim c� puterea ei nu poate fi întrecut�. În rug�ciune 
este cuprins� o putere care „pune în mi�care bra�ul care mi�c� lumea”. 
   Cum ar putea s� fie în stare s� rosteasc� o sentin�� despre rug�ciune aceia care nu se roag� cu 
credin��? L�sa�i s� depun� m�rturie aceia care zilnic practic� rug�ciunea, pentru care ascultarea 
rug�ciunii este a�a de normal� ca �i lumina zilei. Nici-o putere nu are influen�� mai mare asupra 
inimii tat�lui, ca nevoia copilului lui. La Tat�l nostru, care este în cer, este în mod deosebit a�a. 
Dumnezeu trebuie s� asculte rug�ciunea, c�ci El nu poate admite ca Numele lui s� fie dezonorat, 
nu poate uita pe copiii Lui. 
   Când a îmb�trânit �i poporul a venit la el s�-i spun� c� copiii lui se poart� în chip necuvincios, 
fiind nemul�umi�i de ei, citim cum Samuel �i-a g�sit refugiu în rug�ciune. Lua�i seama la capitolul 
8, versetul 4: »To�i b�trânii lui Israel s-au strâns �i au venit la Samuel la Rama. Ei au zis: Iat� c� 
tu e�ti b�trân, �i copiii t�i nu calc� pe urmele tale; acum pune un împ�rat peste noi s� ne judece, 
cum au toate neamurile.« B�trânul Samuel s-a întristat foarte mult, dar privi�i cuvintele care 
urmeaz�. A mustrat Samuel poporul? Ia trimis el înapoi, cuprins fiind de mânie? Nu, st� scris: »�i 
Samuel s-a rugat Domnului.« El a vorbit cu Domnul s�u, iar Dumnezeu i-a zis: »Ascult� glasul 
poporului în tot ce-�i va spune; c�ci nu pe tine te leap�d�, ci pe Mine M� leap�d�, ca s� nu mai 
domnesc peste ei.« 
   Aceast� desconsiderare a robului lui Dumnezeu era lep�darea lui Dumnezeu Însu�i, iar Domnul 
nu a vrut ca Samuel s� pun� la inim� nerecuno�tin�a lor. 
   Samuel a fost astfel un om al rug�ciunii, iar în versetul 21 citim, dup� ce a renun�at la 
împotrivirea lui, c� a spus poporului ce vor avea de suferit din partea împ�ratului, cum el le va lua 
impozite, îi va ap�sa, va lua pe fiii lor la r�zboi �i pe fetele lor ca s�-i slujeasc� la palat, le va lua 
ogoarele �i viile, iar poporul a insistat în hot�rârea lui, spunând: »Nu! S� fie un împ�rat peste noi« 
- el nu a r�spuns cu mânie, ci s-a întors spre Dumnezeu în p�rt��ie ascuns�. »Samuel, dup� ce a 
auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului.« O, dac� am fi la fel de în�elep�i, ca 
s� ne comport�m la fel! În loc s� mergem încoace �i încolo �i s� spunem despre lucrurile triste 
care s-au spus despre noi, ar fi mai bine s� mergem în c�m�ru�a noastr� �i s� le spunem Domnului. 
Samuel a fost un astfel de om, �i când poporul l-a p�r�sit �i s-a dus dup� împ�ratul nou ales, nu a 
încetat s� se roage pentru ei. 
   Dar aceasta nu a fost totul. Când Saul s-a îndep�rtat �i a devenit tr�d�torul Domnului s�u, 
Samuel s-a rugat pentru el. O noapte întreag� a petrecut în rug�ciune st�ruitoare, cu toate c� a fost 
în zadar. B�trânul om a fost din tinere�e un om al rug�ciunii, �i nu a încetat s� fie a�a pân� când 
moartea i-a închis buzele. 
   Voi nu sunte�i judec�tori în �ar�, c�ci atunci v-a� fi rugat s� v� ruga�i pentru oamenii pe care îi 
conduce�i. Voi nu sunte�i to�i vestitori �i înv���tori ai Cuvântului, c�ci atunci v-a� fi spus c� dac� 
nu ne rug�m mult, sângele sufletelor ar fi pe îmbr�c�mintea noastr�. Unii dintre voi sunt îns� 
înv���tori de tineret. S� nu crede�i c� pute�i face ceva pentru clasele voastre înainte de a fi v� 
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rugat. S� nu v� fie suficient o or�, sau dou� ore de predare pe s�pt�mân�, rug��i-v� des �i cu 
dragoste pentru ele. Mul�i dintre voi sunt pr�rin�i. Cum v� pute�i împlini datoriile fa�� de copiii 
vo�tri, dac� în rug�ciunele voastre nu purta�i numele lor în inima voastr�?  
   Aceia dintre voi care se afl� în alte rela�ii, ave�i situa�ii în care pute�i face bine semenilor vo�tri, 
�i aceasta necesit� încredere în Dumnezeu. Nu v� pute�i împlini obliga�iile pe care le ave�i ca rude, 
ca vecini, ca cre�tini, dac� nu v� ve�i ruga des pentru orice rang social. Trebuie s� v� devin� o 
obi�nuin�� s� v� ruga�i pentru al�ii, �i s� nu v� l�sa�i din rug�ciune, chiar �i atunci când sunte�i cel 
mai mult tenta�i s� renun�a�i la ea, s� zice�i: »Departe iar��i de mine s� p�c�tuiesc împotriva 
Domnului, încetând s� m� rog pentru voi!« 
 
 
Motive pentru a înceta a se ruga pentru al�ii 
 
   Primul motiv a fost desconsiderarea cu care l-au tratat. Marele om, care pe parcursul anului 
mergea de la o localitate în alta, ca s� fac� dreptate, nu s-a l�sat niciodat� mituit. A f�cut totul 
pentru ei f�r� plat�. Cu toate c� avea dreptul la o plat� din partea lor, el nu a primit-o. În 
m�rinimia inimii lui a f�cut totul pe gratis, a�a cum a f�cut mai târziu Neemia, care a zis: »Înainte 
de mine, cei dintâi dreg�tori împov�rau poporul, �i luau de la el pâine �i vin, afar� de cei patruzeci 
de sicli de argint; chiar �i slujitorii lor ap�sau poporul. Eu n-am f�cut a�a, de fric� de Dumnezeu« 
(Neemia 5, 15) . Mult timp a �inut Samuel �ara în pace, iar poporul Israel a avut parte de 
nenum�rate binecuvânt�ri sub c�l�uzirea lui. Acum îns� era b�trân �i sl�bit, iar ei s-au folosit de 
aceast� stare ca s�-�i doreasc� un împ�rat. B�trânul Samuel sim�ea c� în el mai este via��, dar ei 
strigau dup� un împ�rat �i de aceea b�trânul lor prieten a trebuit s� renun�e la slujba lui �i s� 
coboare din pozi�ia înalt� pe care o avea. 
   Nu i-a pl�cut când a auzit prima dat� cererea lor, dar dup� ce a petrecut un timp în rug�ciune a 
renun�at la pozi�ia lui �i toat� grija lui a fost s� g�seasc� omul potrivit pentru scaunul de domnie. 
Dup� ce a fost g�sit omul a avut numai dorin�a ca unsul Domnului s� fie bine îndrumat în domnia 
lui �i f�r� s� se gândeasc� la sine s-a bucurat când a v�zut pe împ�rat, al c�rui început era plin de 
promisiuni. 
   Punerea deoparte a lui Samuel a fost o chestiune aspr�, lipsit� de prietenie �i de respect, dar din 
pricina aceasta el nu s-a rugat nici m�car un atom mai pu�in pentru popor. Probabil s-a rugat chiar 
mai mult, c�ci a�a cum mama lui se ruga cel mai mult când necazul inimii ei era mai mare, tot a�a 
era �i la el. Pute�i recunoa�te deseori pe fiul în mama lui, dar în privin�a aceasta se vede cel mai 
mult, c�ci el se roag� cel mai mult atunci când este cel mai mult întristat. A�a cum copacul de 
santal umple cu parfum securea care îl taie, tot a�a inima lui sângerând� în�l�a rug�ciuni pentru 
aceia care îi produceau dureri. 
   În afar� de durerea care rezulta din desconsiderarea care i se f�cea, s-a sim�it r�nit �i din cauza 
respingerii obiec�iilor sale impun�toare. St�tea înaintea lor �i vorbea foarte clar cu ei. „De ce vre�i 
un împ�rat?”, p�rea el s� spun�. »El a zis: Iat� care va fi dreptul împ�ratului care va domni peste 
voi. El va lua pe fiii vo�tri, îi va pune la car�le sale �i între c�l�re�ii lui, ca s� alerge înaintea 
carului lui; îi va pune c�petenii peste o mie �i c�petenii peste cincizeci, �i-i va întrebuin�a la aratul 
p�mânturilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de r�zboi �i a uneltelor car�lor 
lui. Va lua pe fetele voastre s�-i fac� mirezme, de mâncare �i pâine.« ... �i a�a mai departe. Era 
mult� în�elepciune în cuvintele lui, �i fiecare cuvânt s-a adeverit curând ca fiind adev�rat, �i totu�i 
nu au vrut s� asculte. Ei au zis: »Nu!, ci un împ�rat s� fie peste noi, ca s� fim �i noi ca toate 
neamurile.« Cu toate c� au respins aten�ion�rile lui, duhul lui nobil nu s-a a�â�at. Câteodat� este o 
sl�biciune a oamenilor în�elep�i, care au mult� experien�� acumulat� pe parcursul multor ani, c� 
devin moroc�no�i atunci când au prezentat o situa�ie clar �i cu toat� seriozitatea, în sinceritatea 
inimii lor, iar ascult�torii lui persist� inten�ionat în ea �i refuz� aten�ion�rile date. Unii oameni 
b�trâni ar fi spus probabil: „Bine, nu mai vreau s� am a face cu voi; merg în alt� parte. Voi p�r�si 
Rama �i voi merge în alt� �ar�, unde probabil Cuvântul Domnului va fi ascultat.” Dar Samuel nu 
vorbe�te a�a. Dac� ei nu vreau s� fac� ce este cel mai bine, el încearc� s�-i conduc� spre ce este 
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mai pu�in cel mai bine. Dac� nu vor s� r�mân� sub domnia direct� a Domnului ca Împ�rat, el 
sper� ca ei s� se comporte bine sub conducerea unui împ�rat omenesc, care s� fie un vice-împ�rat 
sub Dumnezeu �i de aceea continu� plin de speran�� s� se roage pentru ei �i s� fac� pentru ei tot ce 
sta în puterea lui. În cele din urm� s-a ajuns ca poporul s� aib� un împ�rat �i acesta s� fie a�ezat pe 
scaunul de domnie. Au trebuit s� mearg� la Ghilgal, ca acolo s� fie instaurat� împ�r��ia. Samuel s-
a ridicat �i le-a explicat în cuvintele pe care le-am citat, cum s-a comportat el fa�� de ei, c� nu i-a 
în�elat niciodat� �i le-a spus c� prin faptul c� au ales un împ�rat au respins pe Dumnezeu, c� au 
pus deoparte cea mai bun� st�pânire �i s-au coborât pe treapta p�gânilor. Cu toate acestea ei au 
respins �i ultima lui aten�ionare �i consider foarte frumos s� vedem cum pune întrebarea, dup� ce 
a �inut ultimul lui discurs înaintea lor �i i-a judecat solemn înaintea Domnului. Tenacitatea cu care 
�ineau la cerin�ele lor nu l-a deterinat s� renun�e la rug�ciunea pentru ei. »Departe de mine«, a zis 
el, »s� p�c�tuiesc împotriva Domnului, încetând s� m� rog pentru voi!«  
   Din aceasta pute�i înv��a, c� atunci când sunte�i ispiti�i s� înceta�i a v� mai ruga pentru anumite 
persoane, s� nu da�i ascultare acestei inspira�ii. Au râs de rug�ciunile voastre, v-au spus c� nu au 
nevoie de ele, au batjocorit �i au f�cut glume pe baza dorin�elor voastre evlavioase. Nu conteaz�. 
R�spl�ti�i-le cu o dragoste mai mare. 
   Nu înceta�i s� v� ruga�i lui Dumnezeu pentru ei. S-ar putea s� v� fi în�elat amarnic cu privire la 
ei. Vi se rupe inima când îi vede�i cât de mult s-au îndep�rtat, dar merge�i cu grijile voastre 
înaintea scaunului de har �i striga�i împotriva lor acolo. Ce se va alege de ei dac� vor fi l�sa�i în 
voia lor? Nu înceta�i s� v� ruga�i, prieteni dragi, cu toate c� sunte�i provoca�i în mii de feluri ca s� 
nu v� mai ruga�i. Nu permite�i ca un p�c�tos s� pun� st�pânire pe voi, l�sându-v� de rug�ciune, ca 
urmare a p�catelor lui. 
   S-ar putea ca s� gândi�i, par�ial ca urmare a necredin�ei voastre, par�ial fiind cuprin�i de fric�, c� 
sentin�a lor este irevocabil� �i c� ei vor merge la pierzare. L�sa�i ca aceast� team� s� v� fac� s� v� 
ruga�i cu mai mult� st�ruin��, �i s� nu reduc� câtu�i de pu�in rug�ciunea. Pân� p�c�to�ii vor ajunge 
în iad s� striga�i la Dumnezeu pentru ei. Atâta timp cât exist� respira�ie în trupul lor �i al vostru, 
face�i s� se aud� implorarea voastr�. Rug�ciunea nu mai ajut� la nimic, când sufletele au trecut de 
partea cealalt�, dar ea poate ajuta pân� în ultima clip�. Probabil sunte�i ispiti�i s� v� ruga�i pentru 
cei care au murit. L�sa�i ca aceast� dorin�� inutil� s� v� fac� s� v� ruga�i cu toat� st�ruin�a pentru 
cei ce sunt în via��. Lupta�i-v� în rug�ciune, atâta timp cât rug�ciunea voastr� poate fi ascultat�. 
Striga�i cu toat� puterea la Dumnezeu �i considera�i o ispit� a lui satana, când v� inspir� s� înceta�i 
a v� mai ruga pentru al�ii. So�ul t�u, femeie drag�, dac� devine tot mai be�iv �i lipsit de respect, 
roag�-te mereu pentru el, c�ci Dumnezeu poate s� fac� un sfânt din acest p�c�tos mare. Dac� fiul 
t�u pare s� fie tot mai desfrânat, urm�re�te-l cu mult� rug�ciune �i plânge înaintea lui Dumnezeu 
pentru el. Tu, mam� drag�, �i tu, tat� iubit, uni�i-v� rug�ciunile zi �i noapte înaintea tronului de 
har, �i v� ve�i vedea împlinit� dorin�a. Nu l�sa�i s� se sting� flac�ra de pe altar, �i nici n�dejdea din 
sufletul vostru. 
   A�a cum am spus, Samuel s-a rugat cu atât mai mult, cu cât necazul care venea peste el era mai 
mare. S� face�i �i voi la fel. Samuel  nu putea s� se despart� de popor, nu a încercat niciodat� s� se 
despart� de el, ci problema lui a pus-o pe inima sa. El era adev�rata inim� a lui Israel, �i de aceea 
nu putea s� se desprind� de poporul s�u. În aceasta const� secretul rug�ciunii pentru al�ii. F� 
problemele altora s� fie ale tale. Nu gândi, c� este suficient, c� tu e�ti mântuit. Nu v� a�eza�i �i nu 
v� încruci�a�i bra�ele, f�când din harul nem�rginit al lui Dumnezeu o perin� pentru capul vostru 
lene�. Nu, voi sunte�i o parte a familiei, da�i-v� toate silin�ele s� v� comporta�i ca atare. V� implor, 
dac� pute�i s� v� ruga�i pentru voi în�iv�, ruga�i-v� �i pentru al�ii. Fi�i ca Avraam, care s-a rugat 
pentru Sodoma, ca Moise, care s-a a�ezat în sp�rtur� pentru poporul s�u; ca Ilie, a c�rui rug�ciune 
pentru Israel a fost ascultat�. Dac� a�i înv��at s� v� ruga�i �i practica�i aceast� art� sfânt�, atunci 
ve�i aduce binecuvântare peste aceia care ar fi murit sub blestem.  
   Atât despre durerile pe care le-a suferit Samuel, dar care nu l-au re�inut s� r�mân� credincios 
chem�rii sale. 
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Statornicia rug�ciunii lui pentru al�ii 
 
   Cu toate c� poporul a întristat a�a de mult pe Samuel, el nu a încetat s� se roage pentru el. Nu a 
încetat s� se roage pentru Saul, atunci când acesta s-a ab�tut de la calea dreapt�. Citim: »Domnul 
a vorbit lui Samuel �i a zis: Îmi pare r�u c� am pus pe Saul împ�rat, c�ci se abate de la Mine �i nu 
p�ze�te cuvintele Mele. Samuel s-a mâhnit, �i toat� noaptea a strigat c�tre Domnul.« Mi se pare 
c�-l v�d pe b�trân cuprins de team� �i de durere pentru Saul, pe care-l iubea. Oamenii b�trâni au 
nevoie de somn, dar acest proroc a p�r�sit patul lui �i în timpul privegherilor de noapte �i-a 
rev�rsat sufletul înaintea Domnului. Cu toate c� nu a primit un cuvânt de mângâiere, a continuat 
s� strige; c�ci citim în continuare, c� Domnul i-a zis: 
   »Când vei înceta s� plângi pe Saul, pentru c� l-am lep�dat?« El a st�ruit cât a putut de mult, 
pân� când Domnul a intervenit. Este uimitor la Samuel, c�ci cu toate c� Saul a f�cut un p�cat care 
putea s� duc� la moarte, el a continuat s� se roage cu disperare. Apostolul Ioan scrie în felul 
urm�tor în privin�a aceasta: »Dac� vede cineva pe fratele s�u s�vâr�ind un p�cat care nu duce la 
moarte, s� se roage; �i Dumnezeu îi va da via�a, pentru cei ce n-au s�vâr�it un p�cat care duce la 
moarte. Este un p�cat care duce la moarte; nu-i zic s� se roage pentru p�catul acela.« Noi nu �tim 
cu certitudine dac� cel mai mare p�c�tos a dep��it limitele îndur�rii, �i de aceea ne putem ruga 
pentru el fiind plini de speran��. Dac� suntem cuprin�i de groaz� mare c� cei ce ne apar�in au 
pornit pe c�i gre�ite, ne mai fiind nici-o speran�� de recâ�tigare a lor, nu ni se porunce�te, dar nici 
nu ni se interzice, s� ne rug�m pentru ei, �i totdeauna este cel mai bine s� ne r�t�cim de partea cea 
bun�, dac� întradev�r aceasta este r�t�cire. Putem s� mergem totdeauna înaintea lui Dumnezeu, 
chiar �i cu n�dejdi pierdute, �i în cele mai mari nevoi s� strig�m spre El. Nu este probabil c� 
Domnul ne va zice: »Când vei înceta s� plângi pe Saul?« Nu este probabil, c� Îl vom auzi 
spunându-ne: „Cât timp vrei s� te rogi pentru copilul t�u? Cât timp vrei s� suferi pentru so�ul t�u? 
Nu inten�ionez s�-i mântuiesc.” Noi nu avem parte de astfel de descoperiri dureroase, �i ar trebui 
s� fim mul�umitori, c� nu le avem, c�ci putem continua s� ne rug�m plini de speran�� pentru to�i 
cei pe care-i întâlnim pe drumul nostru. Putem continua, �i s� continu�m, a�a cum a f�cut Samuel, 
atâta timp cât tr�im. 
   Când prorocul a �tiut c� Saul a fost irevocabil lep�dat pentru totdeauna, nu a încetat s� se roage 
pentru popor, ci s-a coborât la Betleem �i a uns pe David, �i când acesta a fost urm�rit de r�utatea 
lui Saul, îl vedem cum g�zduie�te pe David în Rama. Puterea rug�ciunii din casa lui �i în locul 
sfânt s-a ar�tat, c�ci atunci când Saul s-a coborât ca s�-l prind� pe David, acolo a avut loc o or� de 
rug�ciune, �i aceasta a f�cut o impresie atât de profund� asupra lui Saul, c� el însu�i a început s� 
proroceasc� �i a z�cut toat� noaptea pe podea, dezbr�cat �i zmerit, lâng� ei. Oamenii au strigat: 
»Oare �i Saul este între proroci?« Împ�ratul r�u nu a îndr�znit s� se ating� de Samuel. Prorocul 
era un om blând, smerit �i plin de dragoste; �i totu�i Saul cu inima lui neagr� a avut totdeauna 
respect fa�� de el, a�a c� s-a prins de poala hainei lui pentru a se proteja �i c�uta în chip nelegiuit 
ca, dup� moartea lui, duhul lui s� continue s� domneasc�. Omul lui Dumnezeu, sub influen�a 
personalit��ii sale sfinte, a impresionat pe r�zvr�titul închipuit. St� scris c� Dumnezeu a fost cu el,  
�i niciunul din cuvintele Lui nu a c�zut la p�mânt. Cine poate triumfa la Dumnezeu pentru 
oameni, acela va putea totdeauna s� triumfe la oameni pentru Dumnezeu. Dac� po�i birui cerul 
prin rug�ciune, vei putea birui p�mântul prin vestirea Cuvântului: dac� cuno�ti arta de a vorbi 
Celui ve�nic, va fi un lucru neînsemnat s� vorbe�ti oamenilor muritori. Fii sigur, c� fiin�a propriu-
zis� a puterii adev�rate asupra oamenilor este ascuns� în puterea lui Dumnezeu. Dac� ne-am rugat 
st�ruitor Domnului, �i am biruit, atunci lucrarea noastr� este ca �i terminat�. 
   De aceea v� rog, prietenii mei, st�rui�i permanent în rug�ciune pentru al�ii �i prin îndurarea lui 
Dumnezeu înt�ri�i-v� în cuno�tiin�a c� este p�cat s� încetezi a te ruga pentru al�ii. 
   Samuel m�rturise�te c� ar p�c�tui dac� ar înceta s� se mai roage. De ce? Dac� înceteaz� s� se 
mai roage pentru popor, atunci �i-ar neglija misiunea pe care o are, c�ci Dumnezeu l-a f�cut 
proroc pentru popor, �i el va trebui sau s� intervin� pentru ei, sau s�-�i neglijeze atribu�iile. Ar fi 
lips� de dragoste fa�� de ale�ii Domnului, dac� nu s-ar ruga pentru ei. Cum ar putea el s�-i înve�e, 
dac� el însu�i nu a fost înv��at de Dumnezeu? Cum ar fi sperat el s�-i conduc�, dac� nu ar fi avut 
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dragoste pentru ei, ca s� strige la Dumnezeu pentru ei? În acest caz ar fi fost pentru el un p�cat al 
mâniei. Ar fi fost ca �i cum el ar fi fost r�u fa�� de ei �i fa�� de Dumnezeu, dac� nu ar fi putut fi tot 
ce î�i dorea s� fie. Ar fi fost o neglijare a onoarei divine; c�ci, oricum ar fi fost poporul, Numele 
lui Dumnezeu era în leg�tur� cu el, �i dac� lui nu-i mergea bine, Numele lui Dumnezeu nu ar fi 
fost prosl�vit între p�gâni. Nu putea s� renun�e la rug�ciunea pentru ei, c�ci problema lor era 
problema lui Dumnezeu. Ar fi fost cruzime fa�� de suflete, dac� �i-ar fi retras puterea pe care o 
avea prin rug�ciune. 
   Fra�ilor �i surorilor, va fi p�cat pentru voi dac� ve�i neglija scaunul de har. Ve�i întrista pe Duhul 
Sfânt, v� ve�i comporta cu cruzime fa�� de p�c�to�i, care sunt mor�i în p�catele lor, �i ve�i ac�iona 
gre�it �i perfid fa�� de Duhul harului �i fa�� de chemarea voastr�. Voi sunte�i împ�ra�i �i preo�i ai 
lui Dumnezeu, �i ce vre�i voi s� jertfi�i ca preo�i, dac� nu aduce�i înaintea lui Dumnezeu cereri �i 
rug�ciuni pentru oameni? De aceea nu înceta�i s� v� ruga�i cu ardoare, ca Domnul s� nu se mânie 
pe voi. 
 
 
Sinceritatea rug�ciunilor sale 
 
   F�r� a renun�a la rug�ciune, Samuel voia s� înve�e poporul cu râvn� dubl�. El le-a adus aminte 
de f�g�duin�ele lui Dumnezeu, prin care El niciodat� nu va p�r�si pe poporul S�u. El i-a înv��at 
cum s� se comporte: »Sluji�i Domnului din toat� inima«, �i anume din cauz� c�: »... vede�i ce 
lucruri mari a f�cut El pentru voi!« Omul lui Dumnezeu a mai ad�ugat o aten�ionare: »Dar dac� 
ve�i face r�ul, ve�i pieri, voi �i împ�ratul vostru«. 
   Dac� v-a�i rugat pentru prietenii vo�tri, încerca�i, cât pute�i de bine, s� v� împlini�i rug�ciunea 
proprie, folosindu-v� de mijloacele pe care Dumnezeu le binecuvinteaz� în mod obi�nuit. Unii 
oameni se roag� f�r� folos, c�ci ei nu depun nici-un efort s� ob�in� ceea ce doresc. Dac� un ��ran 
se roag� pentru recolt�, el va ara �i va sem�na, c�ci altfel rug�ciunile lui sunt f��arnice. Dac� 
dorim ca vecinii no�tri s� se întoarc� la Domnul, vom lucra felurit pentru aceasta. Îi vom invita s� 
vin� cu noi acolo unde se veste�te cu credincio�ie Evanghelia, sau le vom da o carte bun�, sau 
vom vorbi cu ei despre lucrurile ve�nice. Dac� a� �ti unde se poate strânge aur, �i a� dori ca 
vecinul meu s� devin� bogat, atunci îi voi povesti despre comoara pre�ioas� �i îl voi ruga s� vin� 
cu mine, ca s� strâng� ceva din bog��ie. Dar mul�i nu se gândesc s� invite pe vecini, sau pe 
prieteni la adun�rile de evanghelizare, �i sunt mii în ora�ul nostru care a�teapt� s� fie invita�i, �i 
vor veni cu siguran�� cel pu�in o dat�, �i cine �tie dac� aceast� singur� dat� nu va contribui la 
mântuirea lor. Dac� doresc mântuirea unui om, atunci s�-i spun, cât pot de bine, care este starea 
lui �i cum poate s� g�seasc� odihna. De to�i oamenii te po�i apropia într-un fel oarecare. Nu este 
dovada unui act de pruden�� dac� te n�puste�ti asupra unui om, de îndat� ce-l vezi, f�r� s� te 
gânde�ti cum o faci, c�ci prin aceasta po�i s� fi respins de aceia pe care dore�ti s�-i câ�tigi. Dar 
aceia care se roag� insistent pentru al�ii �i îi caut�, în mod obi�nuit vor fi înv��a�i de Dumnezeu �i 
vor primi în�elepciune ca s� foloseasc� timpul potrivit �i modul potrivit. Un om care vrea s� 
vâneze vr�bii, se va instrui un timp în aceast� meserie, toat� gândirea lui se va preocupa cu 
aceast� meserie. Dup� ce a c�p�tat experien�� va fi un vân�tor bun �i va avea cuno�tin�e despre 
arme �i despre câini. Un om care vrea s� pescuiasc�, se va concentra asupra undi�ei �i se va 
preocupa am�nun�it cu aceast� meserie. Va înv��a s� mânuiasc� undi�a �i s� momeasc� pe�tii. Tot 
a�a, cel care vrea s� câ�tige suflete, va înv��a arta aceasta, iar Domnul îi va da izbând�. Eu nu pot 
s� v� înv�� aceast� art�, trebuie ca voi s-o practica�i, s-o înv��a�i. Dar vreau s� v� spun: nici-un om 
nu este curat de sângele vecinului s�u, numai pentru c� s-a rugat pentru el. S� presupunem c� 
avem în vecin�tate un num�r de oameni care mor de foame, iar noi avem or� de rug�ciune �i ne 
rug�m lui Dumnezeu ca s� le ajute. Nu ar fi ipocrizie, dac� noi, dup� ce ne-am rugat pentru ace�ti 
oameni, am merge acas�, am servi masa, iar lor nu le-am da nici-un b�nu� pentru pâine? Cel care 
dore�te binele cu adev�rat va b�ga mâna în buzunar �i va zice: „Ce pot face, ca rug�ciunea mea s� 
fie ascultat�?” Am auzit despre cineva din New York, care se ruga pentru un num�r de familii 
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s�race, pe care le-a vizitat, �i a rugat pe Domnul s� le dea hran� �i îmbr�c�minte. Fiul lui cel mic 
i-a zis: „Tat�, dac� eu a� fi Dumnezeu, �i-a� spune s�-�i împline�ti rug�ciunea, c�ci ai bani destui.” 
   Tot a�a ar putea Domnul s� ne spun�, atunci când ne rug�m pentru al�ii: „Merge�i �i împlini�i-v� 
rug�ciunile, spunându-le despre Fiul Meu. Exist� putere în darurile voastre, exist� putere în 
vorbirea voastr�, folosi�i aceast� putere! Dac� voi personal nu pute�i face mult, pute�i totu�i s� 
face�i foarte mult ajutând pe al�ii s� vesteasc� pe Hristos. 
   În încheiere vreau s� vin la un lucru care îmi st� foarte mult pe inim�: doresc s� vorbesc în seara 
aceasta la o mul�ime de str�ini, ca mul�i dintre ei s� vin� la Domnul. Mul�i dintre ace�ti oameni nu 
vor veni pentru c� ei doresc s� asculte Evanghelia, ci pentru c� au auzit, c� eu sunt un om 
minunat, iar ei sunt curio�i s� aud� �i s� vad� un astfel de om excentric. Nu conteaz�, ei vor auzi 
adev�rul, c�ci m� voi str�dui s� le vestesc pe Hristos Cel r�stignit, �i numai pe El. V� rog pe to�i 
s� v� ruga�i pentru binecuvântare. V� implor cu toat� prietenia, pe care o ave�i pentru mine, pentru 
toat� bun�voin�a, pe care o ave�i pentru semenii vo�tri, �i pentru toat� recuno�tin�a, pe care o ave�i 
fa�� de Dumnezeu: ruga�i-v� pentru binecuvântarea Cuvântului care se va vesti. Cine �tie câ�i vor 
fi adu�i la picioarele Mântuitorului? Ei nu vor fi ascult�tori, a�a cum sunt unii din voi, care s-au 
împietrit prin auzirea Evangheliei. Mul�i dintre ei vor fi ascult�tori, care pentru prima dat� aud 
Evanghelia, pentru care totul este nou. Ce ocazie frumoas�, s� pescuie�ti într-o a�a mul�ime de 
mare, dac� vom fi înv��a�i de Dumnezeu s� arunc�m n�vodul a�a cum trebuie. Ruga�i-v� ast�zi 
dup� mas� pentru binecuvântare. Veni�i aici �i ruga�i pe Domnul pentru trezire. Voi, care sunte�i 
a�a de ocupa�i, c� nu pute�i lua parte la o adunare, pune�i un sfert de or� deoparte pentru 
rug�ciune, ca s� putem primi binecuvântare. Ruga�i-v� în �coala duminical� pentru binecuvântare. 
Dumnezeu aude pe copila�i �i împline�te rug�ciunile, care altfel nu ar avea loc. Pune�i pe 
lucr�torii din diversele domenii ale activit��ii noastre s� strige c�tre Dumnezeu, ca în seara aceasta 
El s� mântuiasc� suflete �i Numele Lui s� fie prosl�vit. V� voi fi foarte recunosc�tor iar Domnul 
v� va binecuvânta. Face�i-o din pricina Numelui S�u! 


