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Apostolul Pavel, cel ce a scris mare parte din Noul Testament, a f?cut o extraordinar? m?rturisire în Romani: „?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) Observa?i frazele cheie:

„Nu ?tim cum trebuie s? ne rug?m”. Este scris la persoana întâi plural, Pavel s-a inclus pe sine însu?i! Cel
mai mare apostol din istorie nu ?tia s? se roage în mod corespunz?tor?
„Duhul ne ajut? în sl?biciunea noastr?”. Suntem cu to?ii, cu adev?rat atât de fragili din punct de vedere
spiritual, încât s? avem nevoie de ajutor de la Dumnezeu doar pentru a ne ruga în mod corect?
„Duhul ne ajut?.” Toat? puterea este în Duhul Sfânt, inclusiv harul de a ne ruga în mod corect, astfel încât
Dumnezeu s? ne poat? asculta ?i r?spunde.
Duhul ne ajut? s? spunem rug?ciunea, s? ne îndep?rt?m de agita?ia vie?ii ?i s? fim singuri cu Dumnezeu. El ne
descoper? nevoia noastr? vital? de har în fiecare zi, prin contrastarea puterii lui Dumnezeu cu sl?biciunea noastr?
omeneasc?. El ne atrage cu blânde?e c?tre Sursa noastr? ?i ne ajut? inimile s? se închine sincer, cu credin?? ?i
cereri înaintea tronului lui Dumnezeu.
De multe ori, ne confrunt?m cu situa?ii în via?? care sunt destul de complicate ?i nu suntem siguri pentru ce ar
trebui s? ne rug?m, alegerea nu este în mod evident corect? sau gre?it?. Poate c? apare o oportunitate de c?l?torie
în misiune pe termen scurt sau poate c? un copil rebel intr? în probleme cu legea. Care este voia lui Dumnezeu în
acele situa?ii? Cum s? ne rug?m? Aici ne ajut? Duhul Sfânt prin a ne descoperi voia lui Dumnezeu ?i prin a ne oferi
credin?a de a ne ruga în direc?ia cea bun?.
Rug?ciunea cu credin?? mut? mun?ii (Marcu 11:23-24, Iacov 5:15). Doar Duhul face puterea lui Dumnezeu atât de
real? pentru omul din?untru, de aceea suntem ajuta?i s? cerem, s? c?ut?m ?i s? batem cu o deplin? încredere. Mai
este un alt motiv pentru care adev?rurile cele mai profunde ?i secretele rug?ciunii nu pot fi înv??ate prin lectur?,
prin ascultarea casetelor cu studii sau prin c?r?i.
Rug?ciunea se înva?? prin rug?ciune, iar inima înva??, de regul?, mai repede decât mintea. „Astfel, credin?a vine
în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17)
Duhul Sfânt leag? rug?ciunea ?i credin?a în?untrul nostru ?i aduce ca rezultate schimbarea vie?ii.
Jim Cymbala a început lucrarea Brooklyn Tabernacle cu mai pu?in de dou?zeci de membri într-o cl?dire mic? ?i modest?, situat? într-un loc mai dificil al ora?ului. Este
originar din Brooklyn ?i este prieten de mult? vreme al lui David ?i Gary Wilkerson.
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