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																	15.	Lăzărescu	Ștefan
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Anunțuri:

Iubire	greu	de	înțeles
Ioan	11

I�nvierea	lui	Lazăr	este	punctul	culminant	al	călătoriei	care	ın̂cepuse	cu	
luni	ın̂	urmă	de	pe	Muntele	Schimbării	la	față	cu	destinația	Ierusalim.	Drumul	
lui	 Isus	se	apropia	de	destinație.	Era	 ın̂	Transiordania,	unde	botezase	Ioan,	
aproape	de	Ierusalim	(aproximativ	48	km),	la	doar	o	zi	distanță.	Ostilitatea	față	
de	El	atinsese	cote	maxime,	așa	cum	recunosc	ucenicii	contrariați	de	faptul	că	
Isus	vrea	să	meargă	la	Ierusalim:	„de	curând	căutau	iudeii	să	te	ucidă	cu	pietre,	
și	Tu	te	ın̂torci	ın̂	Iudeea?”	(Ioan	11:8).	Ei	ın̂că	nu	ın̂țelegeau	nimic	din	tot	ce	le	
spusese	El	despre	patimile,	moartea	și	ın̂vierea	Sa	(Luca	18:31-34).	Isus	ın̂să	
este	gata	să	meargă	până	la	capăt.	

Tensiunea	tinde	spre	punctul	maxim.	I�nainte	de	scena	finală	a	Crucii,	
Isus	 face	 „o	 repetiție”	 generală.	 I�n	 această	 repetiție	 generală	 a	 morții,	
ın̂gropării	și	ın̂vierii,	Isus	aruncă	o	rază	de	lumină	ın̂	bezna	celei	mai	dificile	
ı̂ntrebări:	 Cum	 se	 ı̂mpacă	 iubirea	 lui	 Dumnezeu	 cu	 suferința	 și	 moartea	
Preaiubitului	Său	Fiu?	Aceeași	ın̂trebare	frământă	mintea	multor	oameni	care	
se	confruntă	cu	suferința	și	moartea	celor	dragi…	Dacă	Dumnezeu	ne	iubește,	
de	ce	ın̂găduie	suferința,	nedreptatea	și	moartea?

Ioan	ne	contrariază	relatând	că	Isus	a	mai	amânat	două	zile,	deși	de	mai	
multe	ori	afirmă	că	ıî	iubea	pe	Lazăr,	pe	Maria	și	pe	Marta	(11:3,	5,	11,	36).	
Aceasta	este	o	iubire	greu	de	ın̂țeles.	„Doamne,	dacă	ai	fi	fost	aici	n-ar	fi	murit	
fratele	meu!”,	mărturisesc	ambele	surori	la	ın̂tâlnirea	cu	Isus.	„Iată	cât	ıl̂	iubea	
de	mult”,	spun	și	iudeii,	atunci	când	Isus	plânge	alături	de	Maria	și	Marta.	„El	
care	a	deschis	ochii	orbului	nu	putea	face	ca	nici	omul	acesta	să	nu	moară?”,	se	
lamentează	ei.	 	Dacă	ıl̂	iubea,	de	ce	nu	a	venit	mai	repede?	De	ce	l-a	lăsat	să	
moară?	De	ce	nu	a	răspuns	rugăminților	celor	două	surori?	Greu	de	ın̂țeles…	
„Gloria	lui	Dumnezeu”,	„saltul	credinței”	și	„miracolul	ın̂vierii”	ne	luminează	
ın̂tunericul,	atunci	când	iubirea	lui	Dumnezeu	este	greu	de	ın̂țeles.	

Mântuitorul	atrage	atenția	că	 „boala	aceasta	nu	este	spre	moarte,	ci	
spre	slava	lui	Dumnezeu”	(11:4).	Nimic	și	nimeni	nu	poate	câștiga	competiția	
cu	„slava	lui	Dumnezeu”	(Isaia	42:8;	48:9,	11).	Mai	presus	de	orice,	Dumnezeu	
urmărește	propria	Lui	slavă.	Noi	am	fost	creați	pentru	gloria	Lui,	și	ne	ım̂plinim	
menirea	 atunci	 când	 trăim	 și	murim	 spre	 slava	Lui.	Deși	 Lazăr	 nu	 este	un	
oarecare	pentru	Isus,	ci	prietenul	Lui	pe	care	ıl̂	iubește,	ın̂	raport	cu	slava	lui	
Dumnezeu	el	devine	„un	oarecare	Lazăr	din	Betania”.	Dacă	nu	ın̂țelegi	iubirea	
lui	 Dumnezeu	 ı̂n	 suferință,	 gândește-te	 că	 poate	 Dumnezeu	 vrea	 să-Și	
manifeste	 slava	 veșnică	 prin	 suferința	 ta	 temporară.	 Roagă-te:	 „Doamne,	
arată-mi	și	arată-Ți	slava	Ta!”.

Nu	doar	că	Isus	nu	se	grăbește	să	ajungă	la	căpătâiul	lui	Lazăr	ın̂ainte	de	
a	muri,	dar	ne	contrariază	și	mai	mult	spunând:	„Lazăr	a	murit.	Și	mă	bucur	că	
n-am	fost	acolo…”.	Greu	de	ın̂țeles	iubirea	lui	Isus	față	de	Lazăr	ım̂preună	cu	
bucuria	că	n-a	ajuns	la	timp	și	l-a	lăsat	astfel	să	moară.	Cum	poate	fi	ın̂țeleasă	
totuși	bucuria	aceasta	a	lui	Isus?	„Mă	bucur	că	n-am	fost	acolo,	pentru	voi,	ca	

o 	 ADUNAREA	 GENERALĂ.	 Reamintim	 membrilor	 bisericii	 noastre	 că	
duminica	viitoare	va	avea	loc	Adunarea	Generală	Ordinară	a	bisericii.	I�i	rugăm	
pe	toți	membrii	bisericii	Harul	să	fie	prezenți,	pentru	a	evalua	ım̂preună	slujirile	
care	 s-au	 desfășurat	 ı̂n	 anul	 2017,	 atât	 ı̂n	 domeniul	 spiritual	 cât	 și	 ı̂n	 cel	
administrativ,	precum	și	propuneri	și	sugestii	privind	ım̂bunătățirea	slujirilor	pe	
care	ni	le	propunem	pentru	anul	2018.
	 De	asemenea,	rețineți	că	slujba	de	dimineață	va	începe	la	ora	9.30.	

o 	 CREDEM	 ȘI	 MĂRTURISIM.	 Duminica	 acesta	 vom	 continua	 să	 ın̂vățăm	
doctrina	 biblică	 despre	Biserică	 (organizare,	 slujiri,	 funcții	 și	 forme,	 unitatea	
Bisericii),	dar	și	despre	ritul	de	inițiere	al	Bisericii	(Botezul)	și	ritul	permanent	al	
Bisericii	 (Cina	 Domnului).	 Duminica	 viitoare,	 18	 februarie,	 vom	 ı̂ncepe	 să	
expunem	 doctrina	 biblică	 despre	 Duhul	 Sfânt	 Așteptăm	 ı̂ntrebările	 dvs.	 ı̂n	
legătură	 cu	 aceste	 teme	 (scrise	 sau	 rostite	 la	 microfon).	 Vă	 mulțumim	 și	 vă	
așteptăm!

o 	FAMILII.	Curs	de	creștere	a	părinților?	Da.	Nu	ne	naștem	părinți,	și	cu	atât	mai	
puțin	 părinți	 buni…	 Devenim	 părinți	 buni	 printr-un	 proces	 care	 poate	 fi	
ım̂bunătățit,	dacă	suntem	dispuși	să	ın̂vățăm.		Sâmbătă,	17	februarie,	de	la	ora	
10.00.	Bonus:	Curs	de	nutriție	sănătoasă	pentru	toată	familia,	de	la	13.30.	Invitați	
speciali	de	la	Deva:	Pastor,	Timotei	Rusu	și	Corina	Rusu	(părinți	a	4	copii)

o 	 EUTIH.	 Ce	 acumulezi:	 datorii	 sau	 economii?	 Dăruiește.	 Economisește.	
Investește.	Cât?	Cum?	Unde?	I�nvățăm	ım̂preună	marți,	de	la	ora	18.30.		

o  ADOLESCENȚI.	Adolescenții	sunt	așteptați	vineri,	de	la	18.30,	la	ın̂tâlniri	
speciale,	pentru	vârsta	lor.

o  GRUPURI	DE	RUGÃCIUNE.	Vã	reamintim	cã	existã	un	timp	de	rugãciune	în	
fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	frații,	surorile	și	tinerii	
care	 doresc	 sã	 mijloceascã	 pentru	 lucrarea	 Domnului	 din	 biserica	 noastrã.	
I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	corpul	din	fațã,	la	etaj.

o  CITIREA	 BIBLIEI.	 Anul	 acesta	 vom	 citi	 Noul	 Testament	 ı̂n	 ordine	
cronologică.	Primele	șase	luni	vom	citi	cele	patru	evanghelii	simultan,	urmărind	
lucrarea	Mântuitorului	ın̂	ordine	cronologică.	Pentru	citirea	Bibliei	prin	proiectul	
Dialogos	vă	rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos.

Isus	i-a	zis:	„Eu	sunt	învierea	și	
viața.	Cine	crede	în	Mine,	chiar	
dacă	ar	fi	murit,	va	trăi.	Și	

oricine	trăiește	și	crede	în	Mine	
nu	va	muri	niciodată.	Crezi	

lucrul	acesta?”
	Ioan	11:25-26

 Rugãciune	specialã	pentru

UCENICIZARE	ȘI	CREȘTERE	SPIRITUALĂ
	sMulțumim	 pentru	 ultimele	 nouă	 persoane	

care	 s-au	 botezat	 ı̂n	 luna	 ianuarie:	 Miriam,	
Maria,	 Camelia,	 Andrei,	 Ramona,	 Monica,	
Georgeta,	David,	Mircea.
sMijlocim	 pentru	 creșterea	 lor	 ı̂n	 credință,	
pentru	ucenicizarea	 lor	 de	 către	 persoane	 cu	
maturitate	spirituală.	
sMulțumim	pentru	cei	nouă	ani	ın̂	care	ne-am	ın̂tâlnit	ın̂	grupuri	de	ucenicie	la	
biserică	și	am	crescut	ın̂	legătura	frățească	și	cunoașterea	Scripturilor.
sMijlocim	pentru	integrarea	tuturor	membrilor	din	Biserica	„Harul”	ın̂	grupuri	
mici	de	ucenicizare.
sMijlocim	pentru	zidirea	spirituală	a	Bisericii	prin	ceea	ce	dă	și	primește	fiecare	
membru	ın̂tr-un	grup	mic.
sMijlocim	pentru	deschiderea	cât	mai	multor	case	pentru	ın̂tâlniri	ale	unui	grup	
mic	de	ucenicizare	și	creștere	spirituală.
sMulțumim	pentru	toți	liderii	formali	și	informali	care	investesc	ın̂	alți	oameni	ın̂	
vederea	maturizării	lor	ın̂	credință.
sMijlocim	pentru	mai	mulți	credincioși	maturi	care	să	ıș̂i	asume	rolul	de	părinți	
spirituali	pentru	creșterea	bebelușilor	spirituali.

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

17.30	–19.30 

17.30	–19.00 Continuarea în	pagina	2

	



Viaţa	 cu	 Dumnezeu	 –	 Practicarea	 prezenţei	 lui	

Dumnezeu	în	rutina	cotidianului,	ce	cuprinde	maxime	

şi	scrisori	ale	acestui	călugăr	francez	din	secolul	al	

XVII-lea.

Sfaturile	pe	care	le-a	dat	ın̂	timpul	vieţii	sau	ın̂	

scrisori	au	fost	adunate	ın̂tr-un	volum	de	Joseph	de	

Beaufort	 după	 moartea	 Fratelui	 Laurenţiu	 şi	 ele	

formează	ceea	ce	se	cunoaşte	astăzi	sub	numele	de	

Practicarea	 prezenţei	 lui	Dumnezeu	 sau,	 aşa	 cum	a	

apărut	 ı̂n	 limba	 română,	 Viaţa	 cu	 Dumnezeu	 –	

Practicarea	 prezenţei	 lui	 Dumnezeu	 în	 rutina	

cotidianului.

Gândurile	acestui	călugăr	sunt	ın̂	acelaşi	timp	

pline	de	 ın̂curajare,	 dar	 şi	 un	 ın̂demn	 la	 cercetare,	

smerire	şi	la	o	trăire	mai	intensă	cu	Dumnezeu.

Prima	 parte	 a	 cărţii	 cuprinde	 Maxime	

spirituale	 referitoare	 la	 ce	 ı̂nseamnă	 practicarea	

prezenţei	lui	Dumnezeu	ın̂	viaţa	de	zi	cu	zi.	

Să	privim	ţintă	la	Dumnezeu	şi	slava	Lui	în	tot	

ceea	 ce	 facem,	 spunem	 şi	 urmărim.	 Ţelul	 pe	 care-l	

urmărim	să	fie	acela	de	a	deveni	cei	mai	desăvârşiţi	

adoratori	ai	 lui	Dumnezeu	 în	viaţa	de	aici,	aşa	cum	

nădăjduim	 să	 fim	 în	 întreaga	 veşnicie.	 Să	 luăm	

hotărârea	 fermă	 de	 a	 învinge,	 prin	 îndurarea	 lui	

Dumnezeu,	 toate	 piedicile	 pe	 care	 le	 vom	 întâlni	 în	

viaţa	spirituală.

I�n	 continuare	 aflăm	 care	 sunt,	 ı̂n	 viziunea	

fratelui	 Laurenţiu,	 exerciţiile	 necesare	 pentru	

atingerea	vieţii	spirituale.

Exerciţiul	 cel	 mai	 sfânt,	 mai	 obişnuit	 şi	 mai	

necesar	în	viaţa	spirituală	este	prezenţa	lui	Dumnezeu	

–	şi	a	te	învăţa	şi	de	a	te	delecta	cu	sfânta	Sa	tovărăşie,	

vorbind	smerit	şi	conversând	afectuos	cu	El	oricând,	în	

fiece	 clipă,	 fără	 vreo	 regulă	 sau	 măsură,	 îndeosebi	

atunci	când	eşti	ispitit,	lovit	de	necazuri	şi	dureri,	gol	

sufleteşte,	 dezgustat,	 ba	 chiar	 şi	 atunci	 când	 te	

dovedeşti	necredincios	şi	păcătuieşti.

Cel	care	practică	acest	lucru	vorbeşte	oriunde	

cu	Dumnezeu,	Îi	cere	cele	de	care	are	trebuinţă	şi	se	

bucură	necurmat	în	mii	şi	mii	de	feluri	în	prezenţa	Lui.	

Este	totuşi	nimerit	să	spunem	că	această	conversaţie	

cu	Dumnezeu	are	loc	în	adâncul	şi	în	inima	sufletului,	

ţine	să	precizeze	fratele	Laurenţiu.

Pentru	 aceasta	 trebuie	 să	 veghem	necurmat	

asupra	noastră	înşine	pentru	a	nu	face,	rosti	sau	gândi	

nimic	ce	ar	putea	să	nu-I	fie	pe	plac	lui	Dumnezeu.

Nu	 trebuie	 să	 te	 descurajezi	 când	 nu	 izbuteşti,	

fiindcă	o	obişnuinţă	nu	se	formează	fără	osteneală;	însă,	

odată	 câştigată,	 plăcerea	 va	 însoţi	 tot	 ce	 vei	 face,	 ne	

ın̂curajează	fratele	Laurenţiu.

	 I�ntr-un	mod	surprinzător	de	pragmatic,	fratele	

Laurenţiu	 vorbeşte	 ı̂n	 continuare	 despre	 Foloasele	

prezenţei	lui	Dumnezeu:

A	 doua	 parte	 a	 căr ț i i 	 cuprinde	 sfaturi	

duhovniceşti	pe	care	le	dădea	fratele	Laurenţiu	celor	

ce-i	scriau.	

	 Iată	ce	scria	el	celor	care	ıî	cereau	sfatul.	Unei	

doamne	ıî	scrie	ın̂	Scrisoarea	a	X-a:

	 Să	vă	gândiţi	deseori	la	Dumnezeu,	zi	şi	noapte,	

precum	 ş i 	 în 	 t impul 	 tuturor 	 îndeletnic ir i lor	

dumneavoastră,	 al	 exerciţilor	 devoţionale,	 chiar	 şi	 în	

timp	 ce	 vă	 distraţi.	 El	 este	 întotdeauna	 lângă	

dumneavoastră	şi	cu	dumneavoastră;	prin	urmare,	nu-L	

lăsaţi	singur.

	 Gândiţi-vă	deseori	la	El,	adoraţi-L	fără	încetare,	

trăiţi	 şi	muriţi	 cu	El:	 iată	 frumoasa	 îndeletnicire	de-o	

viaţă	a	creştinului,	într-un	cuvânt,	iată	rostul	nostru.	Iar	

dacă	nu	ştim	lucrul	acesta,	trebuie	să-l	învăţăm	şi	să	ne	

deprindem	cu	el.

I�ntr-o	 scrisoare	 adresată	 unei	 călugăriţe	 care	

suferea	 din	 punct	 de	 vedere	 fizic,	 el	 o	 ın̂curajează,	

spunându-i	 că	 Adesea,	 Dumnezeu	 ne	 îngăduie	 bolile	

trupeşti,	pentru	a	le	vindeca	pe	cele	sufleteşti.	

Următoarele	 scrisori	 sunt	 adresate	 unei	

aceleiaşi	călugăriţe	care	suferea	de	o	boală.	 Iată	ce	 ıî	

scria	fratele	Laurenţiu:

Întăriţi-vă	 sufletul,	 oferiţi-I	 Lui	 neîncetat	

durerile	 dumneavoastră,	 cereţi-I	 putere	 pentru	 a	 le	

putea	îndura	şi,	mai	presus	de	toate,	deprindeţi-vă	să-I	

vorbiţi	adeseori	şi	căutaţi	să-L	părăsiţi	cât	mai	puţin	cu	

pu t i n ţă . 	 Ado ra ţ i - L 	 ch i a r 	 ş i 	 î n 	 n epu t i n ţ e l e	

dumneavoastră,	 dăruiţi-vă	 Lui	 din	 când	 în	 când	 şi,	 în	

clipele	celor	mai	cumplite	suferinţe,	cereţi-I	cu	smerenie	

şi	dragoste,	asemeni	unui	copil	bunului	său	tată,	puterea	

de-a	răbda	totul,	potrivit	cu	voia	Sa	sfântă	şi	ajutorul	

harului	Său.

	 Rugaţi-L	 pe	 Dumnezeu	 nu	 să	 vă	 elibere	 de	

suferinţele	trupeşti,	ci	să	vă	dea	puterea	de	a	răbda	cu	

mult	curaj,	de	dragul	Lui,	tot	ceea	ce	va	dori	El	şi	atât	cât	

va	dori.

	 Inima	noastră	să	devină	un	templu	al	Duhului,	în	

						 R	 U	 G	 Ă	 C	 I	 U	 N	 E
Rugăciune	pentru	RVE	București

	 Așa	 cum	ne-a	 solicitat	 noul	 director	 al	 RVE	
București,	Cristian	Matei,	atunci	când	a	fost	prezent	
ın̂	biserica	noastră,	să	ne	rugăm	și	să	postim	pentru	
următoarele	motive:

-	 Unitatea	echipei	RVE	București
-	 Resurse	umane,	financiare,	spațiu	adecvat	
-	 Emisie	de	24	de	ore	pe	94,2	FM

CARTEA	E	O	VIAȚĂ

Viața	cu	Dumnezeu	–	Practicarea	
prezenței	lui	Dumnezeu	în	rutina	cotidianului	

																											de	Fratele	Laurențiu	al	I�nvierii

Dumnezeu	este	omniprezent.	Dar	suntem	noi	

oare	 conştienţi	 ı̂n	 fiecare	 clipă	 de	 acest	 lucru?	

Această	conştienţă	se	poate	căpăta	prin	exerciţiu,	aşa	

cum	ne	ın̂vaţă	Fratele	Laurenţiu	al	I�nvierii	ın̂	cartea	

să	credeți.”	(11:14-15)	Când	iubirea	declarată	a	lui	
Isus	 pentru	 noi	 este	 greu	 de	 ım̂păcat	 cu	 situațiile	
nefaste	prin	care	trecem,	este	foarte	probabil	că	El	ne	
cere	un	salt	al	credinței	 la	un	nivel	superior.	Marta	
credea	că	Isus	poate	să-L	vindece	pe	fratele	ei	și	să	
evite	moartea,	dar	Isus	o	invită	să	creadă	că	El	este	
Învierea	și	Viața,	și	că	oricine	trăiește	și	crede	ın̂	El	nu	
va	muri	niciodată.	„Crezi	lucrul	acesta?”…	

Miracolul	 învierii 	 elucidează	 complet	
misterul	 iubirii	 greu	 de	 ın̂țeles.	 „Nu	 ți-am	 spus	 că	
dacă	 vei	 crede,	 vei	 vedea	 slava	 lui	 Dumnezeu?”	
(11:39-40)	 Slava	 Creatorului	 se	 arată	 ın̂	 anularea	
procesului	 de	 descompunere	 și	 reluarea	 vieții.	
Credința	 se	 manifestă	 ascultând	 porunca:	 „Dați	
piatra	la	o	parte!”	Abia	după	ın̂viere	putem	ın̂țelege	
iubirea	de	neın̂țeles	a	 lui	Isus	pentru	prietenul	Său	
Lazăr,	pentru	Maria	și	Marta.	Din	cauza	morții	ne	este	
greu	să	ın̂țelegem	iubirea	lui	Dumnezeu,	dar	credința	
care	 trece	 dincolo	 de	 moarte	 ı̂nțelege	 deplin	 și	
contemplă	 gloria	 lui	 Dumnezeu.	 Dacă	 nu	 luăm	 ın̂	
calcul	 ın̂vierea,	 da,	 este	 greu	 de	 ın̂țeles	 dragostea	
Tatălui	 ceresc	 și	 suntem	 cei	 mai	 nenorociți	 dintre	
oameni.	

„Repetiția	 generală”	 s-a	 ı̂ncheiat.	 Urmează	
adevăratul	 „spectacol”	 al	 glorificării	 lui	 Dumnezeu	
prin	moartea	și	ın̂vierea	Preaiubitului	Său	Fiu.	Tatăl	
care	I�l	iubește	va	„ın̂târzia”	să-I	răspundă,	I�l	va	lăsa	să	
moară	luând	asupra	Lui	bolile	și	păcatele	noastre,	I�l	
va	lăsa	ın̂	mormânt,	dar	a	treia	zi	I�l	va	ın̂via.	I�ngerii	vor	
da	piatra	la	o	parte,	nu	ca	să	iasă	Fiul	lui	Dumnezeu,	ci	
pentru	ca	toți	să	vadă	fâșiile	de	pânză	și	să	creadă	că	
era	cu	neputință	să	fie	ținut	de	moarte.	

Dacă	 iubirea	 lui	 Dumnezeu	 este	 greu	 de	
ı̂nțeles	 pentru	 tine,	 atunci	 ia	 ı̂n	 calcul	 slava	 lui	
Dumnezeu,	care	este	scopul	suprem	al	lucrărilor	Lui.	
Gândește-te	 că	 Dumnezeu	 vrea	 să	 faci	 un	 salt	 al	
credinței,	de	unde	ești	spre	unde	vrea	El	să	ajungi.	Și	
nu	uita,	că	după	ın̂viere	totul	ne	va	fi	cu	mult	mai	clar.	
Tot	 ce	 umbrește	 moartea	 acum	 va	 fi	 luminat	 de	
ın̂viere	 atunci.	 Suntem	 la	 „repetiție”	 ın̂	 așteptarea	
mărețului	„spectacol”	al	ın̂vierii	noastre	la	revenirea	
lui	Hristos.	 Până	 atunci	 să	 ne	 ancorăm	puternic	 ın̂	
iubirea	lui	Hristos	arătată	la	cruce.

Pastor,	Daniel	Mercioniu

care	 să-L	 adorăm	 neîncetat.	 Trebuie	 să	 veghem	

necurmat	asupra	noastră	înşine	pentru	a	nu	face,	rosti	

sau	gândi	nimic	ce	ar	putea	să	nu-I	fie	pe	plac.

Aşadar,	 În	 timp	 ce	 muncim	 sau	 facem	 orice	

altceva,	chiar	în	timp	ce	citim	şi	scriem	cărţi,	fie	ele	şi	

spirituale	–	mai	mult,	chiar	şi	atunci	când	ne	închinăm	

şi	 ne	 rugăm	cu	glas	 tare	–	 trebuie	 să	 încetăm	orice	

activitate	 pentru	 câteva	 clipe,	 cât	 de	 des	 ne	 este	 cu	

putinţă,	 pentru	 a-L	 adora	 pe	 Dumnezeu	 în	 adâncul	

sufletului	nostru,	să	gustăm	din	El,	chiar	şi	în	fugă	şi	în	

ascuns.	

Viaţa	cu	Dumnezeu	–	Practicarea	prezenţei	lui	

Dumnezeu	 în	 rutina	 cotidianului	 este	 o	 carte	mică,	

foarte	ușor	de	citit	și	ușor	de	luat	cu	noi	când	plecăm	

undeva,	așa	că	nimeni	nu	se	poate	plânge	că	nu	a	avut	

timp	 să	 o	 citească.	 Fratele	 Laurenţiu	 ne	 oferă	 un	

model	de	viață	lăuntrică,	o	relație	cu	Dumnezeu	care	

poate	fi	trăită	chiar	ın̂	mijlocul	activităților	care	ne	țin	

ocupați	 toată	 ziua.	 Nu	 trebuie	 să	 I�l	 izolăm	 pe	

Dumnezeu	 ın̂	 minutele	 de	 rugăciune	 pe	 care	 ni	 le	

rezervăm	 noi,	 ci	 putem	 să-I	 simțim	 prezența	 ı̂n	

fiecare	 clipă,	 să-I	 vorbim,	 să-L	 lăudăm	 și	 să	 luăm	

decizii	ım̂preună	cu	El.	

Fratele	Laurențiu	nu	este	sfântul	tipic	care	are	
un	 rol	 important	 ın̂	 biserică	 şi	 nu	 se	 ın̂doieşte	 de	
nimic,	 ci	 este	 un	 om	 aproape	 obişnuit,	 care	 face	 o	
slujbă	monotonă,	dar	ın̂	timpul	căreia	el	ın̂vaţă	să-şi	
investească	timpul	şi	viaţa	cu	folos	ın̂	cunoaşterea	lui	
Dumnezeu	şi	asta	este	o	ın̂curajare	pentru	noi	toţi,	
care	trăim	ın̂tr-o	altă	epocă	ın̂	care	mergem	la	şcoală,	
facultate,	la	un	serviciu	solicitant	şi	ne	găsim	scuze	că	
nu	avem	timp	să	ne	rugăm	sau	să	 citim	din	Biblie.	
Fratele	 Laurenţiu	 a	 găsit	 o	 modalitate	 de	 a	 fi	 cu	
Dumnezeu	 tot	 timpul,	 chiar	 şi	 atunci	 când	 lucra	 şi	
gătea	la	bucătărie	şi	oricine	ıî	poate	urma	exemplul.	

Pentru	mai	multe	 informații	 despre	 Fratele	
Laurențiu	 și	 mai	 multe	 pasaje	 din	 această	 carte,	
ascultaț i 	 emisiunea	 CARTEA	 E	 O	 VIAȚA� 	 pe	
carteaeoviață.com,	ın̂	secțiunea	Emisiuni,	Sezonul	5,	
episodul	3.
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