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Unul dintre motivele pentru care rug?ciunile noastre nu ar avea înc? r?spunsuri este faptul c? încerc?m s?
prescriem lui Dumnezeu cum ar trebui s? ne r?spund?. Iar toate acestea duc la o lips? de încredere. Sufletul
credincios, dup? ce ?i-a desc?rcat inima în rug?ciune înaintea Domnului, va ceda înaintea credincio?iei, bun?t??ii ?i
în?elepciunii lui Dumnezeu. Adev?ratul credincios va l?sa s? formeze r?spunsul mila lui Dumnezeu ?i va primi orice
cale prin care Dumnezeu va alege s? r?spund?.
Cei care Îi prescriu lui Dumnezeu cum ?i când s? r?spund? rug?ciunii lor limiteaz? de fapt pe Sfântul lui
Israel. Fiindc? Dumnezeu nu poate aduce r?spunsul la u?a din fa??, ei nu sunt con?tien?i de venirea Lui în
spate. Ei au încredere numai în concluzii ?i nu în promisiuni. Dar Dumnezeu nu va fi legat de timpul, maniera sau
mijloacele de a r?spunde. El va face întotdeauna mult mai mult decât cerem sau ne gândim noi. El va r?spunde cu
s?n?tate, sau cu harul care este mai bun decât s?n?tatea. El va trimite dragoste sau ceva dincolo de ea. El va livra
sau va face ceva ?i mai mare.
Dumnezeu dore?te ca pur ?i simplu s? l?s?m cererile în bra?ele Sale puternice, s? Îi încredin??m îngrijor?rile ?i s?
înaint?m în pace ?i lini?te a?teptând eliberarea Lui. Cât de tragic este s? ai un Dumnezeu atât de mare ?i o
credin?? atât de mic? în El! A?adar, s-a sfâr?it cu: "Oare El poate? Poate s? ierta? Poate s? vindece? Poate s?
fac? o lucrare pentru mine?" Cum trebuie s? r?sune toate acestea la urechile Dumnezeului nostru atotputernic...
Destul cu o astfel de necredin??! Mai degrab?, vino la El ca înaintea unui Creator credincios.
Câteva cuvinte de încurajare în ceea ce prive?te rug?ciunea: când sunte?i jos ?i satan ?opte?te în urechea voastr?
c? Dumnezeu v-a uitat, opri?i vocea lui spunând acest lucru: "Nu este Dumnezeu Cel care m-a uitat, eu sunt. Am
uitat toate binecuvânt?rile Lui din trecut, sau altfel nu a? fi putut s? m? îndoiesc de credincio?ia Lui." Iar apoi roag?te ca David: "Dar tot voi l?uda lucr?rile Domnului, c?ci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioar?; da, m? voi
gândi la toate lucr?rile Tale ?i voi lua aminte la toate ispr?vile Tale." (Psalmul 77: 11-12).
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