
Şapte rugăciuni esenţiale 
 
   Oricine studiază Psalmii întâlneşte multe rugă-
ciuni, pe care fiecare copil al lui Dumnezeu ar 
trebui să şi le însuşească, pentru a le folosi în viaţa 
de toate zilele. Desigur, nu ca să repetăm cuvânt 
cu cuvânt aceste rugăciuni. Dar conţinutul acestor 
rugăciuni ar trebui totuşi să aibă un loc stabil în 
gândurile şi rugăminţile noastre. În cele ce urmea-
ză ne vom gândi la şapte rugăciuni alese, care sunt 
importante pentru orice credincios. 
 

1) „Pașii mei stau neclintiți pe cărările Tale, și nu 

mi se clatină picioarele“ (Psalm 17.5). 
   Curse și capcane ne înconjoară din toate părțile. 
Cât de ușor poate aluneca piciorul nostru! Cât de 
repede pot pașii noștri să se îndepărteze de urmele 
Domnului, dacă părăsim atmosfera protectoare a 
rugăciunii personale. Să punem aceste cuvinte 
înaintea ochiului nostru lăuntric, ca totdeauna să 
le avem la îndemână. Numai dacă Cuvântul lui 
Dumnezeu rămâne în noi, vom fi capabili să 
rămânem neclintiți în ziua cea rea. 
 
2) „Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele, 

și cugetarea inimii mele, Doamne, Stânca mea și 

Izbăvitorul meu!“ (Psalm 19.14). 
   Ultimul verset din Psalmul 19 conține a doua 
rugăminte. Toți cei care Îl iubesc din inimă pe 
Domnul Isus, au această dorință. Ce spunem este 
mai mult sau mai puțin roada a ceea ce gândim. 
Cât de necesar este ca interiorul nostru să-I fie 
plăcut Domnului! Numai atunci va corespunde 
vorbirea noastră cu ceea ce se așteaptă de la cei 
care aparțin Domnului Isus și sunt copii ai 
Dumnezeului celui viu. 
 
3) „Arată-mi, Doamne, căile Tale, și învață-mă 

cărările Tale“ (Psalm 25.4). 
   Cu toate că știm câte ceva despre cum gândește 
Dumnezeu cu privire la toate, înclinăm să ne 
formăm propria noastră opinie. Trebuie să ne în-
toarcem, ca El să ne facă cunoscut căile Sale, 
adică să ne facă  cunoscut cum acționează și cum 
vrea să acționeze cu privire la toate problemele 
confuze din jurul nostru. El trebuie să ne învețe 

din nou calea Sa, ca noi să înțelegem intenția Lui 
și să vedem clar rezultatul final. Atunci putem să 
pășim înainte hotărâți și plini de încredere pe ca-
lea cea bună, pe care El dorește să ne vadă. 
 
4) „Doamne, deschide-mi buzele, și gura mea va 

vesti lauda Ta“ (Psalm 51.15). 
   Nu este important ca buzele noastre să fie des-
chise doar când ne exprimăm în public. Este tot 
așa de important în viața privată. Când El ne atin-
ge buzele, ele sunt conduse ca să exprime lauda 
Sa și să vestească toate faptele Sale minunate. 
 
5) „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile 

minunate ale Legii Tale!“ (Psalm 119.18). 
   De fiecare dată când citim Biblia, când cugetăm 
la conținutul ei prețios, avem nevoie de Duhul 
Sfânt. El este Autorul ei, și numai el ni-L poate 
arăta pe Hristos în timp ce ia din ce este al Său și 
ne vestește nouă. 
 
6) „Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor 

deșarte, înviorează-mă în calea Ta!“ (Psalm 
119.37). 
   În fiecare colț întâlnim strălucirea și lucrarea 
orbitoare a lumii. Cât de necesar este atunci ca 
privirile noastre să fie atrase de la ce este vizibil, 
de la ce este trecător și să fie îndreptate mai intens 
spre ceea ce este încă invizibil și veșnic! 
 
7) „Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele, și 

păzește ușa buzelor mele!“ (Psalm 141.3). 
   Dintre cele șapte rugăciuni amintite, de aceasta 
poate avem nevoie cel mai mult. Cuvântul spus în 
pripă, exprimarea necontrolată, o observație 
proastă – cât de ușor și de repede sunt exprimate! 
Dacă cineva care a fost așa de blând ca Moise a 
vorbit cu buzele fără să gândească, cât de necesar 
este atunci pentru fiecare creștin să se străduiască 
cu cea mai mare atenţie în această privință. În 
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fiecare zi, ba chiar în fiecare oră ar trebui să 
veghem asupra cuvintelor ce le exprimăm, altfel 
vom păcătui cu limba, acest mădular mic, dar 
neliniștit. 
 
   Să ne gândim încă o dată la aceste șapte ru-
găciuni. Toate au de-a face cu viața zilnică. Nu 
putem să renunțăm la niciuna. Să aducem adesea 
aceste rugăciuni înaintea Domnului, nu doar a-
tunci când necesitatea lor este vizibilă și urgentă, 
ci deja înainte ca primele semne ale pericolului să 
se arate. Apele liniștite au vicleniile lor. Se trece 
adesea cu vederea peste acest lucru. Să ne obiș-
nuim să ne rugăm tot timpul, adică să trăim într-o 
stare de rugăciune. Aceasta este singura cale 
sigură. 
 

Fără Biblie – Fără micul dejun! 
 
   Eu sunt chinez din naștere și creștin prin 
nașterea din nou. Noi chinezii suntem cunoscuți 
pentru perseverența noastră, dar Duhul lui Dum-
nezeu pune chiar și perseverența noastră estică în 
umbră. A existat în viața mea un timp când am 
folosit un exemplar al Bibliei ca album de timbre, 
dar în cursul anilor Duhul lui Dumnezeu a pătruns 
în inima mea și acum Biblia este averea mea cea 
mai prețioasă. 
   Încep ziua permanent cu citirea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Dacă nu reușesc vreodată, atunci 
trebuie să sufăr de foame, căci motto-ul meu este: 
„Fără Biblie - Fără micul dejun!“ 
   Pentru a studia sistematic Cuvântul, am hotărât 
ca să citesc în fiecare zi un capitol. Dar când? 
Problema mea era că seara îmi plăcea să merg 
târziu la culcare și că dimineața îmi făceam în 
mare grabă obligațiile zilnice. Când venea seara, 
eram obosit ca să citesc, și astfel amânam studiul 
permanent pentru următoarea zi. Dar Dumnezeu 
m-a făcut atent cu privire la diferite locuri din 
Proverbe; unul dintre acestea a fost Proverbe 6.9: 
„Până când vei sta culcat, leneșule?“ 
   Astfel am luat decizia ca în fiecare dimineață să 
mă trezesc la ora 6 pentru a citi în Biblie. Am 
început astfel când am avut 21 de ani și studiam la 
Institutul de marină în Nanking. Acolo nu exista o 
centrală termică, iar iarna rece nu acţiona încu-
rajator cu privire la planul meu. Totuși pot spune 
că numai rareori a trebuit să renunț la micul dejun. 
   Trei lucruri m-au ajutat în mod deosebit la 
citirea zilnică a Bibliei. În primul rând, am întot-
deauna și peste tot unde merg o Biblie sau un 
Noul Testament în geantă. În clipele libere poți să 
citești câte ceva. Astfel am la îndemână tot timpul 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
   În al doilea rând, m-am ținut de ceea ce mi-am 
propus. Trăiesc acum de 44 de ani după motto-ul: 

„Fără Biblie - Fără micul dejun!“ Aceasta nu este 
o lege de care să mă leg, ci doar un motto ca să-mi 
aduc aminte: omul nu va trăi numai cu pâine, ci 
cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. 
   În al treilea rând citesc după un plan anumit: 
citesc în fiecare zi 10 capitole: două din Vechiul 
Testament, două din Noul Testament; în plus cinci 
Psalmi și un capitol din Proverbe. În acest mod se 
citește Vechiul Testament o dată pe an, Noul Tes-
tament cam de trei ori, iar Psalmii și Proverbele o 
dată pe lună. 
   Psalmii mă ajută să mă rog și să aduc laudă în 
legătura mea personală cu Dumnezeu. În Prover-
be găsesc cum trebuie să mă comport față de cei 
din jurul meu; ele ne dau înțelepciune dumneze-
iască în lucruri pământești. Am citit aceste două 
cărți de mai mult de 400 de ori, dar nu și-au pier-
dut nimic din prospețimea lor. Cele 31 de capitole 
ale Proverbelor le folosesc ca și pe calendarul 
meu de călătorii, și astfel nu întâmpin greutăți să 
știu în ce dată mă aflu. 
   Aceasta este metoda mea la citirea zilnică a 
Bibliei. Nu aștept ca fiecare să facă exact așa, mai 
ales că pretinde destul de mult timp; dar totuși 
cred că fiecare poate să-și formeze o metodă pen-
tru studiul Bibliei. Cea mai bună cale pentru a citi 
Cuvântul lui Dumnezeu este – să-l citim! În 
Pennsylvania (SUA) a venit odată cineva la mine 
și mi-a spus: „Frate Wang, acum știu de unde ați 
luat motto-ul «Fără Biblie - Fără micul dejun»; în 
spălătoria din China unde vă duceați cămășile la 
spălat se spune: «Fără chitanță - fără cămașă».“ 
Eu i-am spus: „Nu, am învățat acest lucru din 
Matei 6.33: «Căutați mai întâi Împărăția lui Dum-
nezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi 
se vor da pe deasupra.»“ 
 

Rugăciunea 
 
   Rugăciunea ar trebui să ocupe un loc important 
în viaţa noastră. Toate activitățile noastre pentru 
Hristos ar trebui să fie pătrunse de rugăciune. 
Flavel a spus: „Diavolul știe că o oră de părtășie 
intimă și de discuție cu Dumnezeu în rugăciune 
este în stare să dărâme ce a inventat și a zidit el în 
decurs de ani de zile.“ De aceea împotrivitorul lui 
Dumnezeu încearcă cu toate mijloacele să ne 
rețină de la rugăciune. 
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