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Cierpliwe czekanie, a? Bóg odpowie na nasz? modlitw?, nie zawsze jest czym?, co lubimy. Wielu wierz?cych,
szczególnie chrze?cijan ameryka?skich chce szybkiej odpowiedzi. Nasze cia?o, tak, jak kultura wokó? nas, chce
natychmiastowej gratyfikacji. Jednak Bóg cz?sto dzia?a w naszym ?yciu przez proces opó?nienia.
Pan jest zainteresowany dojrzewaniem naszej wiary -- sprowadzaj?c w naszym ?yciu rzeczy, które ucz? nas by?
bardziej podobnymi do Jezusa. Wi?c, je?eli odpowied? na modlitwy jest natychmiastowa, jest to dla nas korzystne.
W taki sam sposób musimy zrozumie?, ?e Bóg cz?sto odwleka odpowied? na nasze modlitwy dla naszej korzy?ci
duchowej i fizycznej, a dla wi?kszej chwa?y Pana.
Pewien ojciec przyprowadzi? swojego, op?tanego przez demony syna, do Jezusa, by go uzdrowi?, kiedy próby
uczniów, by go uwolni?, nie zadzia?a?y. „Nauczycielu, przyprowadzi?em do ciebie syna mego, który ma ducha
niemego . . i mówi?em uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli” (Mar 9:17-18). T?um by? niezadowolony i
zarzucali uczniom brak mocy, by uzdrowi? to dziecko. Ojciec tego dziecka by? ju? wyko?czony i zdesperowany,
chc?c znale?? pomoc dla swojego kochanego syna.
Bo?e opó?nienie w odpowiedzi na modlitw? mia?o wp?yw na wszystkich w tej historii. Musimy zrozumie?, ?e kiedy
Bóg odwleka odpowied? na modlitw?, to mo?emy by? pewni, ?e On dzia?a w sercach wszystkich ludzi w tej
sytuacji. Mo?e uczniowie chwalili si?, ?e mog? uwolni? to dziecko, nie z powodu swojej wiary, ale przypuszczaj?c,
?e mog? robi? to samo, co mo?e Jezus. Jezus odpowiedzia? na modlitw? tego ojca, który mia? cho?by ma?? wiar?,
?e On mo?e uczyni? to, czego nikt inny nie by? w stanie uczyni? -- uwolni? jego syna.
Biblia mówi nam, ?e „Je?li wi?c Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi b?dziecie” (Jan 8:36). Czasami
wystarczy tylko le?e? na plecach, podnie?? jedn? r?k? i modli? si?, „Jezu, Synu Bo?y, to wszystko, co mam.” A
Jezus odpowiada, „To wszystko, czego ja potrzebuj?!”
Carter Conlon do??czy? do zespo?u pastorów ko?cio?a Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora za?o?yciela, Dawida Wilkersona i zosta? wyznaczony na g?ównego
pastora w 2001r.
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