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Îndr?zneala în rug?ciune vine prin cunoa?terea unui lucru numit "precedent obligatoriu". Dac? pute?i în?elege acest
adev?r, va schimba pentru totdeauna felul în care v? ruga?i. "Precedent" reprezint? un "caz anterior" care serve?te
drept exemplu în cazurile ulterioare. ?i un " precedent obligatoriu " este o decizie juridic? f?cut? în trecut care
devine o regul? de autoritate pentru cazuri similare în viitor. Pentru judec?tori, aceasta înseamn? s? se afle în fa?a
unei decizii deja luate.
Avoca?ii buni se bazeaz? în mod regulat pe "precedentul obligatoriu" pentru cazurile lor, deoarece ?tiu c? un
precedent se va ridica în fa?a instan?ei. Ei caut? c?r?ile lor de lege pentru a g?si cauze favorabile din trecut care s?
le fortifice argumentele în instan?? ?i caut?, de asemenea, sfatul unor consilieri juridici califica?i care men?ioneaz?
deciziile precedente care se refer? la cazul lor.
Tot prin Biblie g?sim b?rba?i ?i femei sfin?i care cautau un astfel de "precedent obligatoriu". Un exemplu perfect al
acestui lucru este regele Iosafat. Când Iosafat a condus Iuda, el s-a confruntat cu o armat?care voia s?-i
invadeze. Na?iunea tremura neputincios înaintea acestei puternice for?e, a?a c? Iosafat "?i-a îndreptat fa?a s?
caute pe Domnul ?i a vestit un post pentru tot Iuda." (2 Cronici 20: 3). Oamenii s-au rugat, au postit, au mijlocit ?i sau poc?it - iar regele a adus ?naintea lui Dumnezeu "îndurarea Lui precedent?":
"Doamne Dumnezeul p?rin?ilor no?tri, nu e?ti Tu Dumnezeu în ceruri ?i nu st?pâne?ti Tu peste toate împ?r??iile
neamurilor? Oare n-ai Tu în mân? t?ria ?i puterea, a?a c? nimeni nu ?i se poate împotrivi? " (20:6). Iosafat s-a
ag??at de îndur?rile lui Dumnezeu ar?tate în trecut: "Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii ??rii
acesteia dinaintea poporului T?u, Israel, ?i n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de mo?tenire semin?ei lui Avraam care
Te iubea?" (20:7).
Iosafat i-a amintit lui Dumnezeu: "Doamne, ai dat poporului t?u un cuvânt ve?nic , iar eu îl aduc acum în fa?a
Ta. Promisiunile pe care le-ai f?cut lui Avraam ?i p?rin?ilor no?tri înc? Te oblig? s? le duci la îndeplinire." Desigur,
Dumnezeu i-a r?spuns lui Iosafat, iar du?manul lui Iuda a fost învins fiindc? Dumnezeu era legat de propriul S?u
Cuvânt.
Îndr?zni?i în rug?ciune ast?zi ?i privi?i cum Î?i va aduce la îndeplinire promisiunile în vie?ile voastre.
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