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CAPITOLUL II

Secretul prezenței lui Dumnezeu

În prima predică a lui Isus Hristos, El a stabilit câteva principii importante 
care guvernează succesul rugăciunii. Isus a fost interesat doar de 

rugăciunea care a adus răspunsul și care, dacă era nevoie, putea muta munții.
 A fost obiceiul lui Isus de se adresa inimii problemei. El știa ce este 
esențial. El nu trebuia să le spună oamenilor să se roage – acel instinct a fost 
născut în inimile lor. Cei mai ignoranți păgâni s-au rugat. Profeții lui Baal s-au 
rugat. Fariseii ipocriți se rugau. Isus era interesat în a le arăta credincioșilor 
modul corect de rugăciune pentru ca ei să poată avea parte de miracole prin 
răspunsul la rugăciunile lor.

CĂMĂRUȚA SECRETĂ

 Isus a pornit cu începutul. A arătat că rugăciunea adevărată este 
legătura strânsă cu Ființa Supremă – Dumnezeu Tatăl. Rugăciunea este un 
act solemn și trebuie făcut în mod corect. El a zis că înainte ca omul să se 
roage, trebuie să se separe de ceilalți și să se asigure că nu va fi deranjat. Nu 
se poate să ai o legătură strânsă cu dumnezeu și cu altcineva în același timp. 
Isus a spus că cel care vrea să se roage trebuie să meargă în cămăruța lui, să 
închidă ușa și apoi să se roage Tatălui Ceresc care „vede în ascuns.”
 Pentru a scoate în evidență acest lucru, El a menționat fariseii care 
se rugau la colțurile străzii pentru a fi văzuți de oameni și i-a avertizat pe 
ucenici să nu fie asemenea lor.
 „Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage 
stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de 
oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în 
odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, 
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care vede în ascuns, îți va răsplăti.” (Matei 6:5, 6)
 De ce trebui să stai singur atunci când te rogi? Prin rugăciune tu intri 
în prezența lui Dumnezeu. Când te rogi trebuie să fii conștient de faptul că 
te apropii de Creatorul tău, de Cel care este vrednic de toată reverența și 
respectul tău. Scriitorul Vechiul Testament a spus în mod înțelept:
 „Nu te grăbi să deschizi gura, și să nu-ți rostească inima cuvinte 
pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, și tu, pe pământ, 
de aceea să nu spui vorbe multe.” 
(Eclesiastul 5:2)
 Aproape fiecare om știe că Dumnezeu este în cer, dar secretul cel 
mai mare al rugăciunii este să realizezi și să înțelegi că El este, de asemenea, în 
fiecare cămăruță în care te afli. Conștientizarea faptului că Dumnezeu este 
prezent face ca rugăciunea să fie puternică. Când realizezi că Dumnezeu este 
în fiecare încăpere în care te afli, nu vei mai fi nepăsător în conversația cu El.  
Așa cum a zis Isus: „Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, 
cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați.” (Matei 6:7)
 Dumnezeu este în cer, dar este și pe pământ. Când David a fost 
urmărit de Saul, a fost tentat să creadă că Dumnezeu era atât de departe încât 
nu putea să-l salveze la timp. (1 Samuel 27:1). David a învățat că oriunde se 
afla, Dumnezeu era prezent acolo. A știut aceasta deși în Psalmul 139:6 – 10 
a recunoscut că nu a înțeles pe deplin acest lucru: „O știință atât de minunată 
este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde. Unde mă 
voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă 
voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă voi culca în Locuința morților, iată-Te 
și acolo; dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea 
mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi, și dreapta Ta mă va apuca.”

DUMNEZEU ESTE PESTE TOT – EL NU VINE ȘI NU PLEACĂ

 Dumnezeu este pretutindeni. El nu vine și nu pleacă. El este marele 
EU SUNT! Isus a zis că închinarea înaintea lui Dumnezeu nu trebuie 
limitată la un loc anume sau la un timp anume. Femeia din Samaria a vrut să 
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știe care era locul potrivit pentru închinare – Ierusalimul sau un munte din 
apropiere. Această întrebare a fost subiectul unei controverse aspre din zilele 
acelea, iar femeia s-a gândit că aceasta este o oportunitate de aur pentru a 
obține răspunsul unui profet. Isus a răspuns întrebării ei într-un mod în care 
nu se aștepta. El a zis:
 „Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, 
nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim... Dar vine ceasul, și acum a și venit, 
când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă 
astfel de închinători dorește și Tatăl. ” (Ioan 4:21, 23)

NOI TREBUIE SĂ RECUNOAȘTEM PREZENȚA LUI DUMNEZEU

 Recunoscând prezența lui Dumnezeu ne face să ne rugăm mai ușor 
și să avem credință. Deși Dumnezeu nu este vizibil prezent, El este prezent 
în același mod. Recunoscând această prezență actuală a lui Dumnezeu, 
rugăciunea nu mai este o sarcină, ci o bucurie supremă. Domnul a spus în 
mod clar că prezența lui Hristos este întotdeauna cu poporul Său.
 „Drept răspuns, Isus i-a zis:„Dacă Mă iubește cineva, va păzi 
Cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui 
împreună cu el.” (Ioan 14:23) Nerecunoscând prezența Domnului în viața 
de zi cu zi face dificilă recunoașterea prezenței Sale în timpul de rugăciune. 
Această recunoaștere a prezenței lui Dumnezeu este primul mare secret al 
rugăciunii. 

CEI CARE AU FOST PUTERNICI ÎN RUGĂCIUNE AU 
RECUNOSCUT PREZENȚA LUI DUMNEZEU

 Cei din zilele Bibliei, care au avut o putere extraordinară în 
rugăciune, au fost cei care au învățat secretul prezenței lui Dumnezeu. 
Avraam, patriarhul credinței, L-a întâlnit pe Domnul prin prezența îngerilor 
în fața ușii cortului său (Geneza 18:1). În timpul acelei ore minunate de 
părtășie, Avraam a căpătat curaj pentru a interveni pentru cetatea Sodoma. 
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Deși nu a putut opri judecata care avea să vină peste cetate, judecată adusă 
de răutatea oamenilor, nepotul lui Avraam, Lot, și soția și fetele lui au fost 
avertizați și li s-a oferit oportunitatea de a scăpa.
 Moise, mijlocitorul puternic, a stat în spărtura dintre Israel și 
judecată. El s-a rugat:
 „Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Și-au făcut un 
dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, șterge-mă din 
cartea Ta, pe care ai scris-o!” (Exodul 32:31, 32)
 A fost un timp când Moise a încercat să elibereze copiii lui Israel 
prin mijloace naturale. Dar eforturile sale au eșuat. Ani mai târziu, la rugul 
aprins el L-a întâlnit pe Cel care S-a descoperit pe Sine ca fiind EU SUNT 
CEL CE SUNT. Din acea zi înainte Dumnezeu a devenit o realitate prezentă 
pentru Moise. El nu mai era un neputincios. A devenit marele mijlocitor al 
Vechiului Testament. Când au păcătuit copiii lui Israel, Domnul a refuzat să 
meargă cu ei în călătoria spre Canaan, dar Moise a zis: „Dacă nu mergi Tu 
însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.”(Exodul 33:15)  El L-a convins pe 
Domnul ca să răspundă cererii sale, iar Domnul l-a reasigurat, spunând-i:
 „Voi face și ceea ce-Mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea 
și te cunosc pe nume!”  (Exodul 33:17)
 Daniel a fost un alt om puternic al rugăciunii. Într-o vedenie L-a 
văzut pe Dumnezeu urcând la Tronul Său. El a privit cum „Cel Îmbătrânit de 
zile” a stat jos la judecată în timp ce milioane de slujitori Îl slujeau. A văzut 
venind pe „unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și 
a fost adus înaintea Lui.” (Daniel 7:13)
 Aceste experiențe intense au făcut ca prezența Domnului să fie mai 
reală pentru Daniel decât era prezența regelui, a prințesei sau chiar a leilor 
din groapă. Acum că a venit Duhul Sfânt, prezența lui Dumnezeu este cu 
credincioși într-o formă unică.
 A venit ziua când Isus trebuia să-și lase ucenicii. Cât de mult au tânjit 
ca El să rămână cu ei! Dar Isus le-a explicat de ce trebuie să plece: „dacă nu 
Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi...” (Ioan 16:7). Prin Duhul Sfânt, 
Isus poate să fie prezent și nu doar cu unii, ci cu credincioșii de pretutindeni. 
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Astfel, Își împlinește promisiunea care spune: „Căci acolo unde sunt doi sau 
trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)

Care este primul secret al rugăciunii? Care este secretul mutării munților prin 
rugăciunea cu credință? Prima cerință este recunoașterea prezenței Celui care 
a creat munții. Recunoașterea că Isus Hristos este cu tine în fiecare moment. 

Apoi va fi ușor să recunoști prezența lui Dumnezeu atunci când te rogi. 
Începe să recunoști și să practici prezența lui Hristos în viața ta. 

 


