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M-am dus la locul meu de strajă,
şi stam pe turn ca să veghez şi să văd
ce are să-mi spună Domnul,
şi ce-mi va răspunde la plângerea mea.
Habacuc 2:1

În loc de prefaţă
Iubite cititor, sunt pe deplin conştient că scrierea unei cărţi despre
rugăciune nu este o sarcină uşoară. Uneori este mai uşor să sfătuieşti
pe altul să se roage decât să te rogi tu însuţi în mijlocul încercărilor
de tot felul.
Deşi s-au scris, într-adevăr, multe cărţi bune despre disciplina
rugăciunii, eu cred totuşi că din punct de vedere practic noi, creştinii, am rămas întotdeauna datori Duhului Sfânt, care ne mustră nu
fără motiv pentru păcatul nevegherii, aşa cum s-au petrecut lucrurile cu ucenicii Domnului Isus în grădina Ghetsimani.
Cred că diavolul nici nu se va sinchisi de vorbele şi scrierile noastre frumoase despre rugăciune, dacă nu vom petrece efectiv un timp
însemnat din viaţa noastră în rugăciune.
Aşadar, înainte de a mă apuca de lucru, L-am rugat pe Dumnezeu
să mă călăuzească, prin Duhul Sfânt, la alcătuirea celui mai bun
plan al acestei cărţi pe care o consider un fel de „laborator spiritual”
al vieţii mele devoţionale.
Dragi prieteni, fiţi siguri că Dumnezeu caută mereu oameni ai
rugăciunii pe care să-i folosească în lucrarea Evangheliei. Dorinţa
mea este ca, citind rândurile cărţii de faţă, şi dumneavoastră să
deveniţi astfel de oameni.
În timpul meu de părtăşie cu Dumnezeu m-a impresionat într‑o
dimineaţă textul de la Luca 14:28–30 care constituia, de altfel, şi
textul biblic consacrat zilei respective: „Căci, cine dintre voi, dacă
vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească? Pentru ca nu cumva,
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după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea,
să înceapă să râdă de el, şi să zică: Omul acesta a început să zidească,
şi n-a putut isprăvi!”
Am fost pătruns de un singur gând: temelia unei lucrări nu face
toată lucrarea, ci contează să duci până la capăt lucrarea respectivă. O lucrare neterminată este o privelişte neplăcută atât pentru
oameni, cât şi pentru Dumnezeu, care ne arată în mod plastic,
dar şi dureros, viaţa unui creştin imatur spiritual.
Eram sigur că viaţa de rugăciune cere un preţ şi că acesta este
o parte esenţială din costul uceniciei creştine.
Regele David scria că cel neprihănit „tot ce începe duce la bun
sfârşit” (Ps. 1:3).
Nutresc convingerea că rugăciunea, în viaţa unui creştin, este
comparabilă cu un turn spiritual, înalt, la care acesta este chemat
să lucreze cu mult devotament şi cu deosebită migală toată viaţa.
Înălţimea turnului rugăciunii s-ar putea referi şi la sfinţenia vieţii
creştine care constă într-o strânsă legătură cu Dumnezeu, astfel încât
aceasta să se poată reflecta printr-o mărturie creştină autentică.
Valoarea strategică a „turnului” vieţii de rugăciune ar trebui să
fie bine cunoscută de toţi străjerii Bisericii de astăzi, deşi Biserica
nu este o armată defensivă, ci mai degrabă una ofensivă „pe care
porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” (Mt. 16:18).
Turnul rugăciunii face legătura dintre pământ şi cer, între inima
noastră şi inima de Tată a lui Dumnezeu. Acesta nu ne va conduce
niciodată pe calea izolării sociale, ci va fi o pregătire în vederea atingerii obiectivelor Împărăţiei lui Dumnezeu în viaţa oamenilor.
Se ştie că, atât în Antichitate, cât şi în Evul Mediu, pentru vechile
state-cetăţi, turnurile aveau un rol de apărare bine definit. Când
duşmanul se apropia de cetate, cei care vegheau în turn dădeau
primii semnalul de alarmă. Se declara starea de război şi se acţiona
în consecinţă.
Turnul, prin construcţia lui, îţi oferă o privelişte largă şi până
la mare depărtare şi-ţi pune astfel la dispoziţie un timp de pregătire
în vederea confruntării.
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Cât de mult S-a gândit Dumnezeu, în dragostea Lui, la noi când
ne-a dat fiecăruia acces liber la scaunul harului Său, prin rugăciune,
în Numele Domnului Isus Cristos!
Domnul ne aşteaptă răbdător în „salonul inimilor noastre”.
Să nu-L facem să aştepte în zadar, aşa cum a făcut a şaptea biserică
din Apocalipsa lui Ioan, Biserica Laodiceea.
Este în folosul nostru să întreţinem focul sacru al părtăşiei cu El
şi să nu uităm faptul că, fără Domnul Isus, nu putem zidi turnul
rugăciunii.
„Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău” (Evr. 10:22) „de muntele
Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de
zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor
întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul
tuturor”, astfel încât rugăciunea noastră să străbată cerurile şi să
ajungă înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile tuturor
sfinţilor (Apoc. 8:3–4).
În Mica 4:8, profetul din Moreşet vede ce se va întâmpla în vremea
din urmă cu muntele Casei Domnului şi prevede restaurarea vechii
împărăţii a lui Israel când scrie, printre altele, următoarele cuvinte:
„Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni şi
la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!”
Expresiile „turn” şi „deal” folosite de profetul Mica sugerează fără
îndoială înălţimile spirituale ale sfinţeniei oamenilor rugăciunii de
care Dumnezeu Se va folosi în viitorul poporului Israel.
Veţi fi astfel de acord că „turnul rugăciunii” este exact opusul
Turnului Babel. Dacă la construcţia celui de-al doilea, oamenii de
după Potop au pornit în gând cu mândria şi răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu, la „turnul” rugăciunii sunt chemaţi cei smeriţi
care-şi recunosc în totalitate dependenţa de Dumnezeu.
Domnul i-a judecat pe oamenii din câmpia ţării Şinear încurcându-le limbile pentru a-i răspândi pe tot pământul. „Turnului
rugăciunii” pentru Biserică i s-a pus temelia în Ziua Cincizecimii
(Fapte 2:1–11), în sensul că fiecare om a auzit minunatele lucrări ale
lui Dumnezeu în propria limbă.
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În vreme ce Babel reprezintă confuzia în care au ajuns oamenii
după ce au decis să-L lase afară pe Dumnezeu, „turnul rugăciunii”
creştinului îi uneşte pe toţi copiii lui Dumnezeu născuţi din nou pentru noi experienţe cu „Acela care botează cu Duhul Sfânt şi cu foc”.
Dacă la Turnul Babel se punea accent pe o politică plină de trufie
a celor care voiau să-şi facă un nume şi să evite împrăştierea, ca
să-L sfideze pe Dumnezeu, „turnul rugăciunii” celor ce-L iubesc pe
Dumnezeu înseamnă tot efortul lor comun de a duce Evanghelia
mântuirii până la marginile pământului.
Rugăciunea nu este numai o lucrare strict individuală, „de
odăiţă”, ci ea angajează întreaga familie a lui Dumnezeu şi pe toţi
membrii comunităţii al cărei Cap este Domnul Isus Cristos.
Cine are urechi de auzit să audă şi să înţeleagă!
Dumnezeu ne aşteaptă pe fiecare să ne înscriem de bunăvoie
în această mare „construcţie” spirituală a rugăciunii deoarece primii creştini „stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească,
în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (Fapte 2:42).
Corneliu Livanu
Pastor în Biserica Creştină Penticostală „Trompetului”
Bucureşti, 11 iunie 2015
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Cuvânt-înainte
Pastorul Corneliu Livanu, autorul unei bogate opere poetice
totalizând până în prezent şapte volume, face dovada, prin scrierea
acestei cărți, a unei noi vocații: cea de eseist și autor de meditații
cu caracter devoțional. Cele optzeci și două de eseuri reunite între
coperțile cărții de față constituie rodul unei activități de reflecție
care completează și îmbogățește slujirea omiletică și pastorală pe
care autorul o desfășoară de mulți ani în București.
Fațetele subiectului abordat în carte sunt multiple, textele biblice
aflate la baza eseurilor urmând, cu puține excepții, ordinea canonului Sfintelor Scripturi și fiind preluate cu predilecție din Noul
Testament. Prin gradul ridicat de accesibilitate, cartea se adresează
unui public larg, care nu așteaptă finețurile exegetice întâlnite înde
obște în comentariile tehnice scrise de teologii „de profesie”, ci o
hrană îndestulătoare pentru suflet. Din acest motiv, Turnul rugăciunii poate fi un ajutor prețios nu doar pentru cititorul „de cursă
lungă”, obișnuit să parcurgă Scriptura conform unui program de
citire menit să acopere un an de zile, ci și pentru pastorii care slujesc
la timpul de rugăciune din slujbele bisericilor evanghelice.
Meditațiile din prima parte a lucrării îi au în centru pe acei
protagoniști veterotestamentari a căror umblare cu Dumnezeu i-a
consacrat deja ca personaje paradigmatice în celebra galerie a eroilor credinței din Evrei 11 (Avraam, Iacov, Moise, Iosua, Ghedeon,
Iefta, Samson, Samuel, David etc.). Cea de-a doua parte a cărții se
concentrează asupra lucrării Domnului Isus, respectiv a apostolilor. Stilul acestor meditații, mai degrabă omiletic-dialogal decât
13

didactic-teologal, îl introduce lesne pe cititor în miezul subiectului
și face ca scriitura și substanța argumentării să fie ușor de urmărit.
În final, trebuie să-l prevenim pe cititor că Turnul rugăciunii
este o lucrare cu o puternică dimensiune devoțională, pe care nu
trebuie să o citim „pe nerăsuflate”, doar ca să ne asigurăm că am
„bifat” încă un titlu în lista noastră de lecturi spiritual-devoționale.
Ne stă înainte o colecție de reflecții care se cer citite pe îndelete,
cu așteptarea ca Duhul Sfânt să ne îmbogățească viața lăuntrică
și să ne îndemne la rugăciune.
Lect. univ. dr. Emanuel Conțac
Institutul Teologic Penticostal din București
Decembrie 2012
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1. EDENUL
Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit;
şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.
Geneza 2:8
Relatarea biblică despre grădina Eden, deşi lapidară, ne prezintă
grija deosebită a Creatorului pentru omul pe care unii l-au numit
şi „coroana creaţiei”. „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său”,
citim în Geneza 1:27a.
Omul se deosebeşte fundamental de regnul animal prin natură
şi personalitate, prin capacităţi morale şi spirituale, prin conştiinţă
şi voinţă. Facerea omului este specială prin faptul că Dumnezeu i-a
atribuit fiinţei umane propria Sa natură morală şi spirituală făcând
din el, pe drept cuvânt, coroana creaţiunii Sale. Care animal ar
putea transmite realizările sale tehnice, ştiinţifice sau artistice de la
o generaţie la alta? Care animal este încercat de vinovăţie sau îşi face
procese de conştiinţă atunci când greşeşte? Care animal doreşte să
se închine înaintea lui Dumnezeu şi are speranţa nemuririi dincolo
de moarte? Care animal emite o judecată morală cu privire la bine şi
rău sau poate să-şi arate aprecierea pentru frumuseţile naturii? Aţi
văzut vreun câine admirând apusul de soare sau vreun cal stând cu
respiraţia întretăiată în faţa unui munte grandios?
Astfel, locul pregătit de Dumnezeu pentru om trebuia să fie
demn de bogăţia şi puterea Creatorului, precum şi de slava unei
fiinţe create după „chipul şi asemănarea Lui”.
Nu putem să ne imaginăm cu uşurinţă frumuseţea grădinii Eden:
pomii „plăcuţi la vedere şi buni de mâncare”, valurile râului care
ieşea din Eden ca să ude grădina, iarba luxuriantă şi florile neasemuit de frumoase care răspândeau parfumul lor cel plin de farmec.
Nu ştim nici cât au stat primii oameni în rai, şi nici vârsta cu
care au fost creaţi bărbatul şi, ulterior, femeia sa. Printre alte daruri,
omului i s-a dat şi darul vorbirii ca să stea de vorbă atât cu partenerul său de sex opus, cât şi cu Creatorul divin în fiecare zi.
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Cum se bucura prima familie de clipe de părtăşie cu Dumnezeu
pe care niciun ceas din lume nu le putea măsura!
Ce haruri, ce revărsări de putere, de înţelepciune, de binecuvântare aveau loc acolo în Eden!
Atmosfera de părtăşie cu Dumnezeu a omului edenic poate fi
comparată cu o viaţă de rugăciune ideală, cel mai înalt privilegiu
dat creaturii de către Creator.
Într-o zi însă, păcatul neascultării întrerupe dulcea părtăşie. Până
atunci omului îi făcea plăcere să stea în prezenţa lui Dumnezeu
şi să primească poruncile Sale pentru lucratul şi păzitul grădinii
(Gen. 2:15–17). Chiar şi în cea mai intensă fericire, omul nu este lipsit
niciodată de sarcini specifice şi de anumite responsabilităţi personale. Biblia ne spune până în vremea noastră: „Păzeşte-ţi inima mai
mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii” (Prov. 4:23).
Când omul a păcătuit prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, au
apărut imediat mustrările de conştiinţă, frica, ruşinea, care l-au
făcut pe om să se ascundă de faţa Creatorului, iar în final i-au adus
moartea.
Cum s-a întâmplat atunci în Eden, prin căderea omului în păcat,
aşa se întâmplă şi cu viaţa noastră de rugăciune: este pândită de
şarpele cel vechi care se luptă s-o distrugă cu mijloacele sale diabolice, s-o descurajeze prin anumite aşteptări greşite sau să-i tulbure
armonia.
După cum primii oameni au avut libertatea de alegere între
ascultare şi neascultare, tot astfel orice creştin, care constituie o nouă
creaţie (sau zidire) (2 Cor. 5:17), poate să se roage Tatălui ceresc căutând mereu părtăşia Fiului Său (1 Ioan 1:9) sau poate ignora divina
părtăşie, fiind ocupat cu alte lucruri mai puţin spirituale.
Ce altceva ne împinge pe noi spre eşec dacă nu îndoiala şi indiferenţa cu care tratăm promisiunile Bibliei şi poruncile lui Dumnezeu?
Adam şi Eva, primii noştri străbuni, n-au cunoscut porunca
Ziditorului aşa cum ar fi trebuit şi, de aceea, decizia lor a constituit
un dezastru pentru ei şi, ulterior, pentru toţi urmaşii lor.
Ascultând glasul duşmanului, al şarpelui amăgitor numit în
Apocalipsa lui Ioan „balaurul cel mare”, „Diavolul şi Satana”
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(Apoc. 12:9), nu mai poţi auzi în acest timp şi glasul Creatorului care
te cheamă la o viaţă de rugăciune. „Cheamă-Mă în ziua necazului,
şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Ps. 50:15).
Prin urmare este necesară o alegere clară. Dumnezeu te-a eliberat de tirania păcatului şi a fricii de moarte. Tu ai devenit un
membru în familia cerului acceptându-L pe Isus Cristos în viaţa
ta, prin credinţă (Ioan 1:12). Dar şi pentru viaţa de rugăciune, de
comunicare cu Dumnezeu, ţi se cere să iei o decizie asupra timpului pe care îl aloci rugăciunii spre a te deschide Duhului Sfânt şi
Cuvântului Bibliei.
Ce vei face? Te vei ruga?
Numai tu singur poţi decide.
Dumnezeu te iubeşte şi vrea părtăşia ta.
El chiar te aşteaptă la locul întâlnirii.
Respectă timpul şi locul rugăciunii, al întâlnirii tale cu Domnul
şi nu uita că punctualitatea este o importantă trăsătură de caracter.
Nu fugi ca primul Adam de teamă, de ruşine, de oboseala trupului
sau de mirajul somnului care este atât de dulce dimineaţa.
Apostolul Ioan scrie creştinilor din vremea sa şi, de fapt, prin
el, Dumnezeu Se adresează tuturor creştinilor din toate generaţiile:
„Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu” (1 Ioan 3:21).
Nimeni n-a putut măsura timpul pe care l-a petrecut primul
om în Eden. Aşa trebuie să fie şi rugăciunea noastră: scoasă de sub
tirania urgenţei, de sub apăsarea grabei suspecte cu care se desfăşoară totul în lumea din jurul nostru. Cineva spunea: „Nu se face
cunoştinţă cu Dumnezeu în grabă. El nu dă daruri celui care vine
şi pleacă în pripă. Secretul cunoaşterii şi al influenţei Sale constă
în timpul îndelungat petrecut cu El” (E.M. Bounds).
Biblia ne spune tuturor: „Rugaţi-vă neîncetat!” (1 Tes. 5:17). Aici
apostolul Pavel are în vedere duhul rugăciunii prin care suntem
atât de bine acordaţi cu Dumnezeu şi prin care ne facem disponibili pentru El, încât ne putem înălţa în orice clipă inimile spre cer
lăudându-L pentru minunile Sale, exprimându-ne recunoştinţa
pentru purtarea de grijă plină de dragoste, cerându-I sfat sau
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mângâiere pentru noi sau pentru alţii. Psalmul 19, scris de David
ca imn închinat Creaţiei, se încheie cu un cald apel al psalmistului
care sugerează unitatea dintre rugăciune şi meditaţie: „Primeşte cu
bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne,
Stânca mea şi Izbăvitorul meu!”
Cuvintele gurii noastre sunt rugăciunile care izvorăsc din adâncul inimii şi acestea trebuie împletite cu meditaţia zilnică şi sistematică la Cuvântul lui Dumnezeu.
Marii oameni ai lui Dumnezeu au fost oameni ai rugăciunii, care
practicau cu regularitate timpul de părtăşie de dimineaţă. Există
numeroase texte biblice (Ps. 5:3, Dan. 6:10 şi Mc. 1:35) care descriu
viaţa de rugăciune a lui David şi Daniel şi, nu în ultimul rând,
a Domnului nostru Isus Cristos. Mai găsim şi alte exemple de personaje biblice care petreceau un timp îndelungat cu Dumnezeu
în rugăciune, precum Neemia şi Moise. Neemia s-a rugat „mai multe
zile” când a auzit necazul prin care trecea Ierusalimul, iar Moise
a petrecut de trei ori patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi singur
cu Dumnezeu.
Aşadar cum este viaţa ta de rugăciune?
Te afli pe un munte înalt, în biruinţă, cu imnuri de laudă pentru Domnul? Sau, dimpotrivă, te găseşti în văile deprimării şi ale
deznădejdii? Dacă te simţi fără putere şi până astăzi n-ai reuşit
să experimentezi în viaţa ta un timp mai îndelungat de părtăşie cu
Dumnezeu, opreşte-te o clipă şi meditează în mod sincer asupra
tuturor piedicilor care te reţin şi îţi diminuează bucuria mântuirii,
precum şi bucuria de a sta de vorbă cu Tatăl tău ceresc.
Recunoaşte în mod cinstit că tu nu poţi să realizezi dezideratul
înalt al rugăciunii îndelungate şi cere-I lui Dumnezeu s-o facă El
prin tine.
Foloseşte, dacă vrei, rugăciunea lui David din Psalmul 61:1–2:
„Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea
mea! De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi
zic: «Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă
pentru mine.»”
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