Pastor Franz Strohmaier
Evanghelia dupa Matei 6:9-34 + 7:24-27

Timpurile in care traim, devin tot mai furtunoase, iar
activitatile din lumea nevazuta iau propotii. Lupta
dintre lumina si intuneric devine tot mai intensiva, iar
timpul ce-a mai ramas este scurt.
Cand asculti stirile actuale, simt ca asa nu mai poate se mearga mai departe, si se
vor petrece schimbari rapide. Daca timpurile devin nesigure, pe ce sa imi mai cladesc
viata?
In predica de pe munte din Matei 6:9-13 in cea mai
importanta rugaciune, pe care o rostesc crestini
pretuntinderi in toata lumea, Isus Hristos ne da o privire de
ansamblu al focusului de rugaciune, pe care trebuie sa-l
respectam cand ne rugam.

In primu rand, pot sa ma adresez lui dumnezeu cu cuvantul „tata“
(Sa-l numesc „tata“). Totul incepe cu inchinare inaintea Lui.
Apoi,Isus ne provoaca , sa cautam inima lui Dumnezeu, sa
devenim una cu El si telurile Lui sa fie telurile noastre. Iar apoi
dorinta lui Dumnezeu este sa facem voia Lui.
Abia dupa acestea vin nevoile mele si cauzele mele la rand. Deci vedem, ca totul se
roteste in jurul lui Dumnezeu, nu in jurul meu (al nostru).
In Versetele 21-23 ne cheama Domnul Isus sa verificam, unde este comoara noastra
in viata aceasta, pentruca acolo unde avem comoara noastra, acolo va fi si inima
noastra. EL doreste, sa-i dam Inima noastra Lui.
Daca avem mereu tinta corecta in fata ochilor, daca urmarim valorile corecte,
daca vedem lumea din unghiul de vedere alui Dumnezeu si recunoastem tot mai
mult, ce doreste El dela noi, atunci ochiul nostru va fi curat si intregul nostru trup va fi
lumina.
Versetul 33: Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu si neprihanirea Lui, si
toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

2 Moise (Exodu) 23:25 Voi sa slujiti Domnului,
Dumnezeului vostru, si El va va binecuvanta painea
si apele, si voi departa boala din mijlocul tau.
Hagai 2:19 […] Dar din ziua acasta, Im voi da
binecuvantarea Mea.
Din ziua in care v-ati hotarat sa puneti interesele
Mele deasupra intereselor voastre, incepand din
ziua, in care v-ati hotarat sa construiti o casa
Domnului, din ziua aceea voi da binecuvantarea
Mea, asa vorbeste Domnul.(aceasta propozitie este o
spicuire din mai multe versete din proorocul Hagai)

Daca avem mereu tinta corecta in fata ochilor, daca vom cauta mai intai imparatia
lui Dumnezeu, atuncea El insusi se obliga prin legamantul Lui, ca va reactiona
comform versetului din Matei 6:33 […] si taote aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra.
Versetul 34: Daca eu voi implini partea mea din Versetul 33, atunci voi putea chiar
prin nevoi si greutati, care vor veni peste mine, sa traiesc in „azi“, sa traesc in
„prezent“, pot sa fiu fericit in relatia mea cu Dumnezeu, pot sa traiesc fara griji, fara
teama, si in toate situatiile vieti sa privesc spre Isus, deoarece El este nadejdea mea,
El este lumina mea, El este viitorul meu.
Orcine aude si implineste cuvantul lui Isus, este
asemanat cu un om, care si-a construit casa pe
stanca. Egal cat de tare ploua, egal cat de tare sufla
vantul, egal cat de puternice sunt furtunile vieti, tu
ti-ai construit casa pe stanca si aceasta stanca este
mai puternica decat orce forta, care ar putea-o
ataca.

Aceasta stanca se numeste Isus Hristos.

