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Gândi?i-v? la cât de des rug?ciunile noastre sunt centrate pe propriile noastre nevoi: propria cre?tere spiritual? ?i
nevoile familiei ?i prietenilor no?tri. Este posibil s? ne petrecem o mare parte din timpul nostru de rug?ciune
c?utându-L pe Domnul pentru umblarea noastr? cu El: pentru a fi f?cu?i sfin?i, pentru a avea st?pânire asupra
p?catului; pentru a primi c?l?uzire în via??; pentru a avea ungerea Sa. ?i ne bucur?m de o dulce p?rt??ie cu El,
închinându-ne în lini?te, fiind înviora?i în prezen?a Sa.
Dar, în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, dulcea p?rt??ie nu este suficient?. Da, ea este secretul cre?terii
spirituale, dar dac? ne ducem la tronul lui Dumnezeu doar pentru edificarea ?i nevoile noastre, suntem egoi?ti.
Pavel ne d? un exemplu al acestui lucru: ,,În adev?r, fra?ilor, nu voim s? v? l?s?m în necuno?tin?? despre necazul
care ne-a lovit în Asia, de care am fost ap?sa?i peste m?sur? de mult, mai presus de puterile noastre, a?a c? nici
nu mai tr?geam n?dejde de via??.” (2 Corinteni 1:8). Pavel le spunea acestor sfin?i: ,,Criza noastr? a fost foarte
serioas?, aproape c? m-a zdrobit dincolo de ce puteam îndura.”
El a continuat: ,,C?ci, ?i dup? venirea noastr? în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihn?. Am fost nec?ji?i în
toate chipurile: de afar?, lupte, din?untru, temeri.” (2 Corinteni 7:5). Cu toate c? Pavel era un mare om al rug?ciunii
?i avea o credin?? puternic? în Domnul, a îndurat vremuri tulburi. S-a sprijinit pe Domnul ?i promisiunile Sale, dar
de asemenea a fost sus?inut în rug?ciune de c?tre ,,ajutoare” - ,, El [Dumnezeu] ne-a izb?vit... ?i avem n?dejde c?
ne va mai izb?vi înc?. Voi în?iv? ne ve?i ajuta cu rug?ciunile voastre...” (2 Corinteni 1:10,11)
Una dintre cele mai mari nevoi ale Trupului lui Hristos în ziua de azi este lucrarea de ajutorare prin rug?ciune.
Pavel cerea uneori, chiar implora s? fie ajutat cu rug?ciuni: ,,V? îndemn, dar, fra?ilor, pentru Domnul nostru Isus
Hristos ?i pentru dragostea Duhului, s? v? lupta?i împreun? cu mine în rug?ciunile voastre c?tre Dumnezeu pentru
mine, ca s? fiu izb?vit de r?zvr?ti?ii din Iudeea ?i pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim s? fie bine primit?
de sfin?i!” (Romani 15:30-31).
Po?i începe aceast? lucrare de a fi un ajutor în rug?ciune chiar ast?zi. Încrede-te în Duhul Sfânt c? te va sensibiliza
la nevoile celorlal?i ?i începe s? ceri lui Dumnezeu s? le împlineasc? nevoile.
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