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Orice credincios care dore?te s?-i plac? lui Dumnezeu prin via?a lui de rug?ciune trebuie mai întâi s? cunoasc?
r?spunsul la aceast? întrebare: „Îmi ascult? cu adev?rat Dumnezeu rug?ciunile ?i le va da r?spuns?” De?i pare a fi
o întrebare simpl? - una care nici m?car nu ar fi trebuit s? fie pus? - majoritatea cre?tinilor vor r?spunde repede:
„Da, desigur, eu cred c? Dumnezeu r?spunde rug?ciunilor mele.” Dar adev?rul este c? mul?i nu sunt pe deplin
convin?i.
Sunt momente când ne sim?im c? Dumnezeu este absent din via?a noastr?, c? El nu asculta strig?tele noastre.
Întreb?rile ?i îndoielile se afl? profund în noi, iar Domnul vrea le trateze în duhul nostru. În Luca 18:2-8, Isus a vorbit
într-o parabol? despre perseveren?a unei v?duve ?i despre judec?torul nedrept, ca s?-i înve?e un lucru pe ucenicii
S?i: „Isus le-a spus o pild?, ca s? le arate c? trebuie s? se roage necurmat ?i s? nu se lase.” (18:1)
În comunitatea evreiasc?, un judec?tor era de a?teptat s? fie impar?ial, îns? judec?torul din aceast? poveste era
incompetent ?i necalificat pentru un astfel loc de munc?. Dreptate, în mod clar, nu se f?cuse. Conform legisla?iei
evreie?ti, v?duvele meritau o protec?ie special? în cadrul sistemului de justi?ie, dar acest judec?tor a ignorat
v?duva care venise la el. Cu toate acestea, femeia a refuzat s? renun?e ?i a venit înaintea lui atât de des, încât
judec?torul î?i pierduse r?bdarea cu ea ?i i-a îndeplinit cererea.
Acestei v?duve i-a fost f?cut? dreptate datorit? st?ruin?ei sale! Isus explic? în versetul 8 faptul c?, dac? un judec?tor
nepotrivit ?i f?r? evlavie ar face dreptate pân? la urm?, cu cât mai mult ar da Tat?l nostru iubitor ?i sfânt, ceea ce
este bun copiilor S?i?
Mul?i cre?tini ?tiu c? Dumnezeu are tot ce au ei nevoie ?i recunosc c? El îngrije?te de ei, îns? nu sunt convin?i c?
este dispus s? vin? repede pentru a-i ajuta. Când Dumnezeu nu r?spunde imediat la strig?tul lor, î?i închipuie
piedici ?i blocaje în ei în?i?i. Se gândesc la tot felul de motive pentru care Domnul nu trebuie s? fie dispus s? vin? în
ajutorul lor.
„O, cât de mare este bun?tatea Ta, pe care o p?strezi pentru cei ce se tem de Tine ?i pe care o ar??i celor ce se
încred în Tine, în fa?a fiilor oamenilor!” (Psalmul 31:19). Fii sigur c? Dumnezeu ?i-a dat tot ce ai nevoie pentru a fi
liber ?i înving?tor! Bucur?-te de Domnul, c?ci e?ti desf?tarea sufletului S?u! Aleluia!
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