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PERSEVERANCE IN PRAYER, JULY 28 2019 

  

AAbbrraahhaamm’’ss  nneeggoottiiaattiioonn  oovveerr  tthhee  ffaattee  ooff  SSooddoomm  iiss  nnootthhiinngg  sshhoorrtt  ooff  rreemmaarrkkaabbllee..    HHee  iiss  lliitteerraallllyy  

bbaarrggaaiinniinngg  GGoodd  ddoowwnn  aass  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iinnnnoocceennttss  nneeeeddeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssttaayy  tthhee  ddiivviinnee  wwrraatthh..    

AAppppaarreennttllyy  tthheerree  wweerree  nnoott  aatt  lleeaasstt  tteenn  rriigghhtteeoouuss  mmeenn  wwhheenn  aallll  wwaass  ssaaiidd  aanndd  ddoonnee,,  ffoorr  aass  wwee  kknnooww,,  tthhee  

LLoorrdd  eennddeedd  uupp  ddeessttrrooyyiinngg  tthhee  cciittiieess  ooff  tthhee  ppllaaiinn  wwiitthh  ffiirree..    IInn  JJeessuuss’’  ppaarraabbllee  oonn  pprraayyeerr  hhee  ttoooo  

eemmpphhaassiizzeess  ppeerrssiisstteennccee,,  eevveenn  ttoo  tthhee  ppooiinntt  ooff  aannnnooyyaannccee..    BBuutt  wwhhoo  iiss  iitt  wwhhoo  iiss  bbaarrggaaiinneedd  ddoowwnn  ttoo  tthhee  

ppooiinntt  ooff  aa  ccoommpplliiaanntt  iirrrriittaattiioonn??    GGoodd  oorr  mmaann??    SSuurreellyy  nnoott  tthhee  ffoorrmmeerr,,  ffoorr  GGoodd  ccaannnnoott  cchhaannggee  oorr  bbee  

cchhaannggeedd;;  hheennccee  iitt  mmuusstt  bbee  mmaann  wwhhoo  cchhaannggeess..      

GGiivveenn  tthhiiss,,  wwhhyy  iiss  ppeerrsseevveerraannccee  ddeemmaannddeedd  ooff  uuss,,  ssiinnccee  iitt  wwoouulldd  sseeeemm  tthhaatt  oouurr  pprraayyeerrss  sseeeekk  ttoo  

cchhaannggee  nnoott  GGoodd  bbuutt  oouurrsseellvveess??    II  wwoouulldd  aannsswweerr  tthhaatt  ppeerrssiisstteennccee  iiss  rreeqquuiirreedd  dduuee  ttoo  oouurr  oowwnn  iinnnnaattee  

uunnwwiilllliinnggnneessss  ttoo  ssuurrrreennddeerr  oouurr  wwiillll  ttoo  GGoodd’’ss..    TThhiiss  rreeffuussaall  pprreevveennttss  uuss  ffrroomm  eemmbbrraacciinngg  tthhaatt  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  hhee  wwoouulldd  ffrreeeellyy  ggiifftt  ttoo  uuss..    IInnddeeeedd  ppeerrhhaappss  tthhee  rreeaall  aannsswweerr  ttoo  tthhaatt  wwhhiicchh  wwee  sseeeekk  

iiss  tthhee  vveerryy  cchhaannggee  wwee  aarree  rreelluuccttaanntt  ttoo  uunnddeerrggoo..    PPlleeaassee  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  hheerree  iiss  nneevveerr  GGoodd,,  ffoorr  

hhee  aallwwaayyss  aannsswweerrss  oouurr  pprraayyeerrss..    TThhee  oonnllyy  rreeaall  qquueessttiioonn  iiss::    AArree  wwee  aabbllee  ttoo  hheeaarr  hhiiss  rreessppoonnssee??  

TThheerree  aarree,,  ooff  ccoouurrssee,,  mmaannyy  ttyyppeess  ooff  pprraayyeerr..    TThhee  ggrreeaatteesstt  ooff  tthheessee  iiss  tthhee  EEuucchhaarriisstt  wwhhiicchh  bbyy  iittss  

nnaattuurree  pprroovviiddeess  tthhee  oonnee  aannsswweerr  ffoorr  wwhhiicchh  wwee  ttrruullyy  aanndd  ddeeeeppllyy  yyeeaarrnn..    YYeett  bbeeyyoonndd  aallll  lliittuurrggiiccaall  pprraayyeerr  

tthhee  CChhrriissttiiaann  mmuusstt  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  tthhee  rreeaallmm  ooff  ssiilleennccee..    TThhiiss  kkiinndd  ooff  pprraayyiinngg  iiss  aa  ttyyppee  ooff  

ccoonntteemmppllaattiivvee  ddoocciilliittyy  wwhhiicchh  iiss  nnootthhiinngg  lleessss  tthhaann  aa  ssttaattee  ooff  ccoommpplleettee  rreecceeppttiivviittyy  ttoo  GGoodd  wwhheerree  pprraayyeerr  
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aanndd  aannsswweerr  aarree  oonnee..    BBuutt  ffoorr  mmoosstt  ooff  uuss,,  wwee  nneeeedd  mmoorree  oobbvviioouuss  aaiidd  aanndd  ssoo  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  pprreesseenntteedd  

wwiitthh  tthhee  ggrreeaatt  ggiifftt  ooff  tthhee  LLoorrdd’’ss  PPrraayyeerr..    TThhiiss  iiss  tthhee  qquuiinntteesssseennttiiaall  CChhrriissttiiaann  pprraayyeerr  aanndd  eeaacchh  oonnee  ooff  uuss  

sshhoouulldd  pprraayy  iitt  ddaaiillyy..    IInn  ttaannddeemm  wwiitthh  tthhiiss  ggrreeaatteesstt  ooff  ppeettiittiioonnss,,  wwee  hhaavvee  aallssoo  rreecceeiivveedd  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  rreegguullaarr  cceelleebbrraattiioonn  ooff  tthhee  SSaaccrraammeennttss  aanndd  ooff  tthhee  ggrreeaatt  ddeevvoottiioonnss  tthheemmsseellvveess..      

YYeett  hheerree  ttoooo  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  hheeaarr  aanndd  rreessppoonndd  iiss  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  oouurr  pprrooxxiimmaattee  ddiissppoossiittiioonn  aanndd  

aann  eeffffiiccaacciioouuss  rreecceeppttiioonn..    TThhee  SSccrriippttuurree  wwee  hhaavvee  aallll  jjuusstt  hheeaarrdd,,  tthhee  hhoommiillyy  pprreeaacchheedd,,  tthhee  EEuucchhaarriisstt  

ooffffeerreedd  aanndd  tthhee  LLoorrdd’’ss  PPrraayyeerr  rreecciitteedd,,  aallll  pprreecceeddee  tthhee  rreecceeppttiioonn  ooff  hhoollyy  ccoommmmuunniioonn  aanndd  aarree  ccaarreeffuullllyy  

ccrraafftteedd  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  oouurr  rreecceeppttiivviittyy  ttoo  tthhee  ggiivveenn  aannsswweerr  ooff  GGoodd  ttoo  oouurr  eexxpprreesssseedd  aanndd  hhiiddddeenn  nneeeeddss..    

MMyy  pprraayyeerr  iiss  tthhaatt  eeaacchh  ooff  uuss  iiss  ttrruullyy  rreeaaddyy  ttoo  ddeeeeppllyy  rreecceeiivvee  GGoodd’’ss  ggrraaccee  wwiitthh  ttrruuee  eeffffeecctt..  

  


