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Pavel le-a spus Efesenilor s? fac? "în toat? vremea, prin Duhul, tot felul de rug?ciuni ?i cereri." (Efeseni 6:18). Ce
fraz? ?i imagine interesant? – ruga?i-v? prin Duhul Sfânt. Ruga?i-v? în, prin ?i cu Duhul Sfânt, care este Dumnezeu
Însu?i!
În afar? de aceast? referin?? din Efeseni, mai sunt ?i altele: "Ce este de f?cut atunci? M? voi ruga cu duhul, dar m?
voi ruga ?i cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta ?i cu mintea."(1 Corinteni 14:15). Observa?i c? Pavel se
ruga nu numai cu mintea, ci ?i cu sufletul s?u, mi?cat ?i îndemnat de Duhul lui Dumnezeu.
Unde altundeva ar lucra întâi Duhul decât în sufletele noastre umane? De asemenea, pentru a lupta împotriva celor
care dezbin? Trupul lui Hristos, aceia care urmeaz? "simplele instincte naturale ?i nu au Duhul", Iuda le-a spus
liderilor s?i: "zidi?i-v? suflete?te pe credin?a voastr? preasfânt?, ruga?i-v? prin Duhul Sfânt" (Iuda vs. 20).
Aceste directive despre rug?ciunea inspirat? de Duhul Sfânt ar putea p?rea ca un fanatism emo?ional pentru unii.
Ei simt c? este pentru acei "al?i oameni" care cânt? mereu prea tare ?i î?i ridic? mâinile în biseric? la fiecare ?ase
secunde. Ei spun: "Eu nu am fost crescut a?a în biseric?."
Dumnezeu ne-a d?ruit Biblia, astfel încât s? putem c?uta cu umilin?? ?i în rug?ciune profunzimea ei, ?i s? putem
experimenta ceea ce ne este promis. S-a evaporat cumva puterea Duhului Sfânt de a inspira rug?ciunea în
secolele ce au urmat dup? cartea Faptele Apostolilor? Ne va ajuta Duhul ast?zi mai pu?in, mai ales atunci când
avem nevoie de El cel mai mult? Aceasta nu pare a fi ceea ce ar face un Dumnezeu milostiv.
Cum ne vom ruga îndraznind prin credin?? dac? Duhul Sfânt nu ne va ajuta? Numai pe m?sur? ce Duhul ne va
conduce ?i ne va inspira, vom ajunge la un nou nivel de rug?ciune st?ruitoare. Apoi piedicile vor fi date deoparte,
cei dragi vor fi vizita?i de harul lui Dumnezeu, iar oamenilor din jurul nostru li se va aminti c? Hristos este un
Mântuitor viu ?i nu un simplu concept teologic.
Nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. "Doamne, înva??-ne s? ne rug?m ?i las? s? vin? rug?ciunea pin Duhul
Sfânt".
Jim Cymbala a început Brooklyn Tabernacle, cu mai pu?in de dou?zeci de membri, într-o cl?dire mic?, într-o zon? periculoas? a ora?ului. Nativ din Brooklyn, el a fost un
vechi prieten al lui David ?i al lui Gary Wilkerson.
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