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Crezi c? ai sl?bit în credin??? Te-ai rugat cu sârguin?? pentru o nevoie ?i te-ai încrezut în Dumnezeu cu toat? inima
c? El va purta de grij? ?i totu?i nu ai primit un r?spuns? Ai citit promisiunile glorioase cu privire la toate lucrurile care
sunt posibile pentru cei care cred: "Tot ce ve?i cere cu credin??, prin rug?ciune, ve?i primi." (Matei 21:22). "Orice
ve?i cere când v? ruga?i, s? crede?i c? a?i ?i primit ?i ve?i avea" (Marcu 11:24). Tu ai revendicat aceste
promisiuni! Totu?i, pe m?sur? ce încerci s? le crezi cu adev?rat, e?ti deseori confuz, pentru c? r?spunsul este
întârziat sau nu apare.
Unii cred c? exist? doar dou? motive pentru care nu ai primit ceea ce ai cerut: fie c? ai o credin?? defectuoas?, fie
c? exist? p?cat în via?a ta. Începi s? crezi c? Dumnezeu a trebuit s? resping? r?spunsul pân? când credin?a ta se
va îmbun?t??i suficient pentru a-L satisface. Calitatea credin?ei voastre nu a ajuns la criteriile lui Dumnezeu pentru
rug?ciunea respectiv? sau poate ai spus cuvinte gre?ite sau ai f?cut o "m?rturisire negativ?".
Prietenul meu, acea fel de teologie este o stupiditate ?i o palm? în fa?a Tat?lui nostru iubitor ceresc. Dumnezeu
face minuni ca r?spuns la rug?ciunea credin?ei ?i orice promisiune din Cuvântul S?u este adev?rat?. Dar este ceva
minunat despre modul în care lucreaz? Dumnezeu. El nu este motivat s? ac?ioneze pentru noi numai ca rezultat al
credin?ei noastre. Dumnezeu este dragoste, ?i aceasta Îl motiveaz? s? ac?ioneze.
"Chiar ?i atunci când suntem prea slabi pentru a mai avea pu?in? credin??, El r?mâne credincios ?i ne va ajuta,
c?ci nu ne poate abandona, pe noi, care suntem parte din El Însu?i, iar El Î?i va împlini mereu promisiunile fa??
de noi." (2 Timotei 2:13, TLB). Credin?a mea, credin?a voastr?, toat? credin?a trebuie s? se bazeze pe iubirea plin?
de bun?tate ?i pe rela?ia cu Tat?l nostru ceresc.
"Ci cel ce se laud? s? se laude c? are pricepere ?i c? M? cunoa?te, c? ?tie c? Eu sunt Domnul care fac mil?,
judecat? ?i dreptate pe p?mânt! C?ci în acestea g?sesc pl?cere Eu, zice Domnul." (Ieremia 9:24, RSV). S? ne
bucur?m ast?zi de dragostea ?i bun?tatea Tat?lui nostru!
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