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„Se apropie cei ce urm?resc mi?elia ?i se dep?rteaz? de Legea Ta. Dar Tu e?ti aproape, Doamne, ?i toate
poruncile Tale sunt adev?rul.” (Psalmul 119: 150-151)
Exist? un adev?r glorios în acest pasaj care v? poate schimba via?a, v? poate aduce pacea ?i v? poate oferi odihn?
dincolo de orice a?i mai experimentat vreodat?. Vede?i, odat? ce în?elege?i adev?rul apropierii constante a lui
Dumnezeu fa?? de voi - c? v? iube?te ?i c? este în permanen?? aproape de voi - toat? frica ?i anxietatea trebuie s?
dispar?!
În acest text, David vede c? cei r?i se apropie ?i mai mult de el, încercând s?-l ruineze ?i s?-l distrug?. El spune:
„Cei r?i, cei corup?i ?i complotul celor p?c?to?ilor sunt pe cale s? m? distrug? complet ?i s? aib? biruin?? asupra
mea. M? înconjoar? din toate p?r?ile ?i puterea lor cre?te.”
To?i avem un astfel de du?man – este du?manul sufletelor noastre, diavolul. El a avut întotdeauna un singur scop:
s? distrug? lucrarea lui Dumnezeu, s? seduc? ?i s? descurajeze poporul S?u.
Satan nu va fi mul?umit pân? nu vede ruina ?i pr?bu?irea total? a oric?rei slujiri evlavioase, a bisericii ?i a celui ce-L
iube?te cu adev?rat pe Isus. Spiritele demonice ale lui Satan nu sunt doar impulsuri care s?-i înconjoare pe
credincio?i f?cându-le via?a mizerabil?. Nu, scopul lui Satan este mult mai serios decât atât. El dore?te distrugerea
total? a Bisericii lui Isus Hristos. Scopul lui unic este s? ne trag? în jos ?i s? nu lase în urm? nimic mai mult decât o
simpl? amintire.
Diavolul a fost f?r? limite în acest scop, chiar ?i fa?? de Domnul Isus. El a fost plin de îndr?zneal? în r?utatea lui de
a-L ispiti pe Fiul lui Dumnezeu. Satan va încerca tot ce îi st? în putere pentru a distruge tot ce este drept ?i sfânt. ?i
nu se opre?te niciodat?! Va exista întotdeauna un proiect ie?it din iad.
Prin ceea ce treci tu acum, trec mul?imi de oameni în întreaga lume. Cât de bine este s? ?tii c? Dumnezeu este mai
preg?tit s?-?i ?in? promisiunile fa?? de tine decât este diavolul s? te ruineze. Într-adev?r, cu cât se apropie mai mult
du?manul, cu atât mai aproape r?mâne Domnul de noi!
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