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David a fost un om de o mare credin?? care s-a transformat într-un împ?rat evlavios, în?elept ?i iubit. „David ie?ea
?i intra în fruntea poporului; izbutea în tot ce f?cea, ?i Domnul era cu el.” (1 Samuel 18:14) El a fost un om al
rug?ciunii, l?udând pe Domnul a?a cum pu?ini oameni au f?cut-o vreodat?, ?i binecuvânta inima lui Dumnezeu prin
cântecele sale. Nimeni nu ar fi putut fi mai intim cu Domnul decât David.
Ne place s? citim multe dintre reu?itele lui David (cum ucidea leii ?i ur?ii ?i, în cele din urm?, pe puternicul uria?
Goliat). Duhul lui Dumnezeu era asupra acestui om ?i Domnul a avut în mod clar un plan mare pentru via?a lui. Dar
atunci, regele Saul s-a întors cu mânie împotriva lui David ?i David fugea pentru a-?i sc?pa via?a, ascunzându-se
în pe?teri pân? când a ajuns s? se simt? obosit de aceast? b?t?lie. Era obosit ?i poate c? gândea: „Sunt atât de
obosit de asta! Dac? sunt special pentru Domnul, ales pentru acest timp, atunci de ce m? aflu într-o asemenea
problem??”
În timpul disper?rii sale, David a fugit într-un loc numit Gat, ora?ul natal al gigantului Goliat, pe care îl ucisese.
David nu L-a întrebat pe Domnul cu privire la aceast? mi?care; el a ac?ionat impulsiv. C?utând refugiu, David ?i-a
pus via?a în mâinile regelui Achi? din Gat - ?i a fost prins în propria nebunie.
Chiar dac? David era necredincios în acel moment, Dumnezeu era înc? credincios ?i planul lui pentru David era
înc? în vigoare. Dumnezeu nu l-a ?ters din planul Lui; de fapt, El mi?ca lucrurile în a?a fel încât s?-i asigure
binecuvântarea lui David. „Eu l-am uns pe David rege - ?i el va fi rege! Are o inim? zdrobit? ?i planul Meu pentru el
este înc? în grafic.”
Poate, ca ?i David, ai trecut printr-o perioad? lipsit? de sens în via?a ta. În mijlocul haosului, ai ac?ionat fire?te ?i ai
luat-o înaintea lui Dumnezeu. Dac? da, nu dispera! Poate c? te-ai ab?tut din cale, dar planul lui Dumnezeu este
înc? în vigoare. Tat?l t?u r?mâne credincios.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/22214/

Page 1 of 1

