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Ai vrut vreodat? s? fugi de toate? Dar unde ai fi mers? ?i ce ai fi f?cut când ai fi ajuns acolo? S?ar putea s? fi?i
surprin?i dac? a?i afla câ?i cre?tini buni î?i p?streaz? în secret gândul momentului de a fugi de toate. Gândul de a
nu avea responsabilit??i ?i poveri sun? destul de bine.
Hristos a stabilit un scop pentru urma?ii S?i - o via?? de încredere total?, o credin?? de copil ?i o victorie asupra
întregii puteri a inamicului - dar mul?i se afl? înc? în lupte. Chiar dac? se bucur? de pace cu Dumnezeu, ei îndur?
presiuni familiale, boal?, durere ?i încerc?ri.
Dumnezeu în?elege pe deplin impulsul omului de a fugi în vreme de criz?. De aceea, El a oferit Israelului ora?e de
refugiu unde oamenii afla?i în criz? s? poat? alerga pentru ad?post ?i protec?ie. ?ase ora?e au fost puse deoparte,
pentru ca orice israelit care se sim?ea cople?it sau în pericol s? poat? "fugi într-unul din aceste ora?e pentru a tr?i."
(Deuteronom 4:42).
În vremuri de necaz, nu exist? alt loc pentru a alerga, decât la Domnul. "Numele Domnului este un turn tare; cel
neprih?nit alearg? la el ?i st? la ad?post." (Proverbe 18:10). Când mul?i dintre discipolii lui Isus L-au p?r?sit, El s-a
întors la cei doisprezece ?i i-a întrebat: "Voi nu v? duce?i?" Petru i-a r?spuns: "Doamne, la cine s? mergem? Tu ai
cuvintele vie?ii ve?nice." (Ioan 6: 67-68).
Copilul lui Dumnezeu are un loc unde s? fug?, când este ap?sat de griji. Asculta?i strig?tul Domnului: "Veni?i la
Mine, to?i cei trudi?i ?i împov?ra?i, ?i Eu v? voi da odihn?. Lua?i jugul Meu asupra voastr? ?i înv??a?i de la Mine ...
?i ve?i g?si odihn? pentru sufletele voastre." (Matei 11: 28-29).
S-ar putea s? nu în?elege?i vreodat? de ce trece?i prin vremuri dificile, îns? când v? sim?i?i afunda?i, înfrico?a?i ?i
p?r?si?i, fugi?i în locul vostru secret de rug?ciune ?i v?rsa?i-v? inima înaintea Mântuitorul. Apoi face?i cum a
poruncit Moise: "Nu v? teme?i de nimic, sta?i pe loc ?i ve?i vedea izb?virea pe care v-o va da Domnul!" (Exodul
14:13)
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