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"S? ne apropiem, dar, cu deplin? încredere de scaunul harului, ca s? c?p?t?m îndurare ?i s? g?sim har, pentru ca
s? fim ajuta?i la vreme de nevoie. " (Evrei 4:16). "În El avem, prin credin?a în El, slobozenia ?i apropierea de
Dumnezeu cu încredere." (Efeseni 3:12).
Când Dumnezeu ne spune s? venim cu îndr?zneal? la tron, El nu ne sf?tuie?te, ci este dorin?a Lui - ?i trebuie s?
fim aten?i. "Mare putere are rug?ciunea fierbinte a celui neprih?nit." (Iacov 5:16). Cuvântul "putere" provine dintr-un
cuvânt grecesc, care înseamn? a avea "o pozi?ie fix?". Aceasta sugereaz? o mentalitate neschimbat?,
neclintit?. De asemenea, "fierbinte" vorbe?te de îndr?zneal? construit? pe dovezi solide, o încredere absolut? care
sus?ine cererea ta. Împreun?, aceste cuvinte – mare putere are rug?ciunea fierbinte - înseamn? a veni în curtea lui
Dumnezeu pe deplin convins c?-I aduce?i un caz bine argumentat - dincolo de emo?ii, g?l?gie ?i entuziasm
exagerat.
O astfel de rug?ciune poate veni numai de la un slujitor care caut? Cuvântul lui Dumnezeu ?i este pe deplin
convins c? Domnul îl va onora. Într-adev?r, este important ca niciunul dintre noi s? nu intre în prezen?a lui
Dumnezeu f?r? s? aminteasc? Cuvântul S?u. Domnul dore?te ca noi s?-I aducem promisiunile, s?-I amintim de ele,
s? ne leg?m de acestea ?i s? r?mânem în ele.
Unii cre?tini spun: "Nu prea cer mult lui Dumnezeu. M? rog numai pentru voia Lui în via?a mea, pentru ca planul Lui
s? fie împlinit pe p?mânt. Îl caut numai pentru persoana Lui, nu pentru darurile Sale". Am spus asta uneori crezând
c? o astfel de atitudine era sfânt?, dar în realitate nu este. Dumnezeul atot?tiutor ?i atotputernic, Dumnezeul
crea?iei ne-a oferit invita?ia personal? de a veni cu îndr?zneal? înaintea tronului ???i pentru a-I aduce cereri.
Momentele lini?tite de închinare înaintea Domnului sunt cu adev?rat minunate. Cu toate acestea, vin vremuri când
situa?iile din vie?ile noastre devin critice încât este nevoie de un alt fel de rug?ciune. În astfel de momente, u?a
este deschis? ?i trebuie s? venim înaintea Domnului cu încredere c? El se va ?ine de Cuvântul S?u.
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