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Doamne, învață-ne să 

ne rugăm!            (Lc 11,1)                                                                                                                                                                                                                       
_____________________________________ 

Roagă-te pentru pace! 

Pray for peace! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 Dumnezeu a devenit important pentru viața ei, din nou în nou căuta oameni cu care să 

facă schimb de idei. O femeie tânără, de confesiune evanghelică, i-a devenit prietenă adevărată. 

Ea era catolică. Într-o seară s-au întâlnit la ea acasă și au început să se roage împreună – prima 

dată pentru prietenii lor, apoi pentru toți cei care le veneau în minte. Ea scria: „Era atât de 

frumos, chiar simțeam prezența lui Isus! În acel moment eram doi credincioși care erau 

împreună pe drum și își lăsau inimile să vorbească în fața lui Dumnezeu. Sunt atât de fericită 

pentru asta!“ 

 

 A se ruga înseamnă a fi complet înaintea lui Dumnezeu și a-ți lăsa inima să vorbească. 

Ni se întâmplă multe în aceste momente, deși adesea abia le observăm, dar simțim cât de bine 

ne face. Suntem transformați, intrăm într-o întâlnire plină de viață profundă! Prietenii lui Isus 

au trăit de multe ori acest lucru cu el. Odată l-au rugat: „Doamne, învață-ne să ne rugăm!“  

L-au văzut pe Isus rugându-se și acest lucru le-a atins sufletul; au vrut și ei să găsească această 

profunzime a vieții. Isus le-a învățat cum să-l adreseze pe Dumnezeu, așa cum se adresează 

copiii părinților, spunând „Abba“ - „Tată! Dumnezeu este ca un tată iubitor sau o mamă 

iubitoare pentru noi.  

 

 Așa că, hai să mergem la EL! Să fim pur și simplu acolo – așa cum se joacă un copil la 

picioarele mamei. Apoi, să lăsăm inima noastră să vorbească, fiindcă asta ne aduce pace în 

suflet. Astfel, vom deveni apostolii păcii. Viața noastră va deveni mesajul de pace. Roagă-te 

pentru pace! – Pray for peace! 
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