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Se pare c? le este greu cre?tinilor s? se roage. Ei î?i petrec zilele îngrijorându-se, tulburându-se deoarece nu au un
r?spuns la problemele lor. Vorbesc cu prietenii lor, caut? consilieri, citesc c?r?i de auto-ajutorare, ascult? podcasturi, fac aproape orice pentru a evita s? ajung? pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Dar Cuvântul vorbe?te clar c?
trebuie s? mergem mai întâi la Dumnezeu: „C?uta?i mai întâi Împ?r??ia lui Dumnezeu ?i neprih?nirea Lui, ?i toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra!” (Matei 6:33)
David se l?uda astfel: „În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmb?rb?tat ?i mi-ai înt?rit sufletul.” (Psalmul
138:3) El spunea: „Te-am pus la prob?, Doamne! În toate necazurile mele, nu m-am îndreptat c?tre nimeni
altcineva. Te-am c?utat doar pe Tine ?i Tu m-ai ascultat, mi-ai r?spuns, mi-ai dat putere pentru lupta cu care m?
confruntam.”
În plus, „Domnul ... ascult? rug?ciunea celor neprih?ni?i.” (Proverbe 15:29)
Acestea sunt doar câteva din f?g?duin?ele care ne dovedesc purtarea de grij? a lui Dumnezeu. Cum ar putea
vreun cre?tin s? se lipseasc? de ele? Totu?i, când vine vorba de rug?ciune, Biblia nu ne ofer? doar promisiuni; de
asemenea, ne avertizeaz? cu privire la pericolul neglij?rii rug?ciunii: „cum vom sc?pa noi, dac? st?m nep?s?tori
fa?? de o mântuire a?a de mare?” (Evrei 2:3). Cuvântul în limba greac? pentru neglijare înseamn? „s? ar??i pu?in
interes; s? tratezi cu u?urin??”.
În contextul acestui verset este vorba de o discu?ie cu privire la lucrurile care au leg?tur? cu mântuirea noastr? - ?i
evident rug?ciunea este una dintre lucrurile acestea. Dumnezeu întreab?: „Cum Îmi vei cunoa?te vocea ?i cum o
vei putea recunoa?te în zilele de întuneric dac? nu ai înv??at s? o ascul?i în locul tainic al rug?ciunii?” Este greu s?
în?elegi cum propriul popor al lui Dumnezeu - care se afl? în mod constant sub atacurile ce provin din iad, care se
confrunt? cu necazuri ?i ispite din toate p?r?ile – poate tr?i s?pt?mân? dup? s?pt?mân? f?r? s?-L caute.
Unii cre?tini au nevoie s?-?i schimbe priorit??ile. Ei au timp s?-?i viziteze prietenii, s?-?i spele ma?ina, s? fac?
cump?r?turi, s? urm?reasc? meciuri - ?i lista poate continua – dar pur ?i simplu nu î?i fac timp de a se ruga. Vie?ile
lor ar fi cu mult mai bogate ?i eficiente în toate aspectele, dac? ?i-ar începe lista cu Isus.
„Cei ce caut? pe Domnul nu duc lips? de niciun bine” (Psalmul 34:10). Te încurajez s? mergi în locul tainic al
rug?ciunii în mod regulat ?i s?-L cau?i cu toat? inima ta.
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