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„?i tot astfel ?i Duhul ne ajut? în sl?biciunea noastr?: c?ci nu ?tim cum trebuie s? ne rug?m. Dar Însu?i Duhul
mijloce?te pentru noi cu suspine negr?ite.” (Romani 8:26)
Complexurile ?i durerile inimii din vie?ile noastre ne pot cople?i, astfel încât s? nu putem g?si cuvinte în rug?ciune.
Chiar ?i apostolul Pavel a experimentat aceast? dilem?; El vorbe?te despre „sl?biciunea noastr?” ?i recunoa?te c?
„nu ?tim pentru ce ar trebui s? ne rug?m”. Dar Duhul lui Dumnezeu locuie?te în noi pentru a ne ajuta s? ne rug?m
dincolo de capacitatea noastr? limitat?, pentru c? „Cel ce cerceteaz? inimile ?tie care este n?zuin?a Duhului; pentru
c? El mijloce?te pentru sfin?i dup? voia lui Dumnezeu.” (Romani 8:27) De?i cuvintele inteligibile nu sunt
întotdeauna folosite, Duhul ne ajut? s? îndeplinim condi?iile de a cere dup? voia lui Dumnezeu – care este ?i
secretul oric?rei rug?ciuni adev?rate. Trebuie s? credem acest lucru ?i s? fim deschi?i pentru lucrarea actual? a
Duhului Sfânt.
Pentru fiecare persoan? care nu reu?e?te s? se roage din cauza no?iunilor gre?ite despre suveranitatea lui
Dumnezeu, exist? ?i altcineva care se roag? mult, dar din motive gre?ite. A?adar, Iacov adaug? aceast? precau?ie:
„cere?i ?i nu c?p?ta?i, pentru c? cere?i r?u, cu gând s? risipi?i în pl?cerile voastre.” (Iacov 4:3)
Ast?zi oamenii „pretind” lucruri care nu au fost niciodat? promise credincio?ilor din Noul Testament, ignorând
puterea spiritual? ?i harul de care are nevoie lumea cu disperare. Prima regul? de rug?ciune nu este „credin?a”, ci
dac? cererea este conform voii lui Dumnezeu. S? nu uit?m c? Domnul înc? st? pe tronul S?u, fiind Guvernatorul
universului!
Chiar dac? uneori poate fi dificil s? discern?m voia lui Dumnezeu, El ne va înv??a cum s? ne rug?m, dac? a?tept?m
cu umilin?? îndrumarea Lui. Dou? promisiuni puternice pot oferi vie?ii noastre de rug?ciune un nou început, astfel
încât s? putem s? ne rug?m în mod regulat cu încredere:

„Dac? vreunuia dintre voi îi lipse?te în?elepciunea, s-o cear? de la Dumnezeu, care d? tuturor cu mân?
larg? ?i f?r? mustrare, ?i ea îi va fi dat?.” (Iacov 1:5).
„?i Dumnezeul meu s? îngrijeasc? de toate trebuin?ele voastre, dup? bog??ia Sa, în slav?, în Isus Hristos.”
(Filipeni 4:19).
Promisiunile lui Dumnezeu s? î?i schimbe rug?ciunea, astfel încât s? nu te mai temi s? ceri ?i s? prime?ti lucruri
mari de la El.
Jim Cymbala a început lucrarea din 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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