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Data viitoare când v? confrunta?i cu o problem? de neînvins, v? sf?tuiesc s? privi?i cerurile într-o noapte
senin?. Dovada m?re?iei lui Dumnezeu este chiar deasupra capului vostru. Oamenii de ?tiin?? declar? c? exist?
aproximativ 7.000 de stele vizibile cu ochiul liber, de?i numai aproximativ 2.000 dintre acestea pot fi v?zute la un
moment dat ?i într-un singur loc. Deci, chiar ?i în cea mai clar? noapte, vede?i mai pu?in de o treime din toate
stelele vizibile de oamenii din întreaga lume.
Dar acesta nu este totul. Studiile recente arat? c? exist? mult mai multe stele decât poate vedea ochiul, poate 200
de miliarde în galaxia noastr?, iar Calea Lactee este doar una dintre milioanele de galaxii! De?i nimeni nu ?tie cu
exactitate cât de multe stele sunt, o estimare pune num?rul la trei mii de milioane de miliarde de stele - trei cu
?aisprezece zero în spatele lui!
Dup? cum ne asigur? Dumnezeu, "cerurile sunt lucrarea mâinilor Sale" (Psalmul 102: 25). El doar "a poruncit ?i au
fost create" (Psalmul 148: 5). Doar un cuvânt de la El ?i trei miliarde de miliarde de stele au ap?rut. În plus,
Scriptura ne spune c? Dumnezeu "socote?te num?rul stelelor ?i le d? nume la toate " (Psalmul 147:4). Dumnezeu
a promis s?-l fac? pe Avraam p?rintele multor fii, chiar dac? era un om b?trân c?s?torit cu Sara, care era ?i ea
b?trân? ?i stearp?. Domnul a spus c? urma?ii lui Avraam vor fi atât de numero?i, încât nu ar putea s?-i numere: "Î?i
voi face s?mân?a ca pulberea p?mântului de mare; a?a c?, dac? poate num?ra cineva pulberea p?mântului, ?i
s?mân?a ta va putea s? fie num?rat?." (Geneza 13:16 ).
Gânde?te-te la aceasta! Care este problema "mare" cu care te confrun?i acum, care s? fie prea mare pentru
El? Oare ce nevoie este dincolo de capacitatea Sa de a purta de grij?? Privi?i noaptea la ceruri ?i l?sa?i ca fiecare
stea s? v? inspire s? face?i ceea ce a f?cut Avraam - El a crezut pe Dumnezeu ?i a primit binecuvânt?ri pe care nu
?i le putea imagina.
Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai pu?in de dou?zeci de membri, într-o cl?dire mic?, într-o zon? periculoas? a ora?ului. Nativ din Brooklyn, el a
fost un vechi prieten al lui David ?i al lui Gary Wilkerson.
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