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„Ci tu, când te rogi, intr? în od?i?a ta, încuie-?i u?a ?i roag?-te Tat?lui t?u, care este în ascuns; ?i Tat?l t?u, care
vede în ascuns, î?i va r?spl?ti.” (Matei 6:6)
Când Isus vorbe?te despre a merge într-un loc secret pentru a-L c?uta pe Tat?l, El ne îndreapt? spre un spa?iu
mult mai amplu decât o camer? fizic?. El se refer? la orice loc în care po?i fi singur cu El în comuniune intim?.
Ave?i un loc de rug?ciune? Ave?i obiceiul s? r?mâne?i singuri cu Dumnezeu? Ar putea fi ma?ina dvs. în timp ce v?
îndrepta?i spre serviciu sau acolo unde înv??a?i acas?. Duhul Sfânt te chem?, iar duhul t?u r?spunde: „Trebuie s?
vorbesc cu Tat?l meu ast?zi!” S? ai o rug?ciune, o practic? zilnic? de a te disciplina s? vii în fa?a lui Dumnezeu,
este vital pentru cre?terea ta spiritual?.
Isus ne-a avertizat cu privire la ipocrizia în rug?ciune. El a f?cut o distinc?ie dramatic? între cei care Îl caut? pe
Dumnezeu în locul secret ?i cei care se roag? astfel încât s? fie v?zu?i de ceilal?i ca fiind sfin?i. Ipocri?ii sunt actori,
oameni care ac?ioneaz? pentru a primi laudele altora. Isus a spus c? exist? mul?i astfel de actori în biserica
Sa: „Când v? ruga?i, s? nu fi?i ca f??arnicii, c?rora le place s? se roage stând în picioare în sinagogi ?i la col?urile
uli?elor, pentru ca s? fie v?zu?i de oameni. Adev?rat v? spun c? ?i-au luat r?splata.” (Matei 6:5)
Mult prea mul?i cre?tini nu practic? o comuniune minunat?, zilnic?, cu Domnul. Marea majoritate se roag? doar în
biseric? ?i la mese, cu câteva cuvinte rapide c?tre Dumnezeu, înainte de a merge la culcare. Dragilor, nu exist?
nicio putere în rug?ciunea întâmpl?toare, care se repet?. Dumnezeu vede în adâncul fiin?ei tale ?i El dore?te s?-L
cau?i cu toat? inima.
Obiceiul de a ne apropia zilnic de Dumnezeu este destinat fiec?ruia dintre noi! „Ferice de cei ce p?zesc poruncile
Lui, care-L caut? din toat? inima lor.” (Psalmul 119:2)
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