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Isus s-a rugat constant. S-a dus în mun?i pentru a se ruga; El a c?utat locuri retrase pentru rug?ciune. El se ruga
diminea?a ?i seara. De fapt, Isus a spus c? nu a f?cut nimic f?r? s? fi auzit mai întâi de la Tat?l S?u - în rug?ciune.
În Ioan 17 este vorba de rug?ciunea lui Isus pentru ucenicii S?i ?i pentru poporul S?u - to?i cei care L-au urmat ?i
au crezut în El. Totu?i, Isus s-a rugat nu numai pentru urma?ii S?i, ci „pentru to?i cei care vor crede în Mine prin
cuvântul lor” (versetul 20). Ce adev?r puternic. Expresia „cei care vor crede în Mine” te include pe tine ?i pe mine!
Preaiubi?ilor, Isus se ruga pentru noi când a umblat pe acest p?mânt în trup, dar aceast? rug?ciune nu s-a
evaporat în aer. A ars tot timpul pe altarul lui Dumnezeu ?i Dumnezeu a acceptat rug?ciunea Fiului S?u pentru
fiecare dintre noi. Cu secole în urm? am fost în mintea Lui; El chiar a l?sat scris? aceast? rug?ciune în Cuvântul
S?u, ?tiind c? o vom citi cândva.
În momentul de fa??, Isus se roag? pentru infractorii care înc? nu s-au întors la El. Scriptura spune c? poate mântui
pe cei mai r?i dintre oameni – „pân? la sfâr?itul timpului” – pe to?i cei care vor veni la El.
De-a lungul anilor mei de slujire, am v?zut mul?i dependen?i de droguri salva?i în mod divin ?i, de fiecare dat?,
gândeam în sinea mea: „Acesta trebuie s? fi avut o mam? care s-a rugat sau o bunic? care a mijlocit, iar
Dumnezeu r?spunde rug?ciunilor acelor r?zboinice sfinte.” Dar acum în?eleg ceva mai mult decât atât. Isus se
ruga pentru ei tot timpul! „M? rog ... pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor.” (Ioan 17: 9, 20).
Dac? a?i fugit de Domnul, nu ve?i putea fugi niciodat? de rug?ciunile Sale. Tat?l r?spunde Fiului S?u ?i to?i cei care
Îi opun rezisten??, continuând în c?ile lor p?c?toase, î?i împietresc inima fa?? de rug?ciunile lui Hristos - care s-a
rugat pentru ei pe p?mânt ?i care înc? se roag? pentru ei în cer.
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