ÎNCREDIN?ÂND SENTIMENTELE CARE TE R?NESC LUI DUMNEZEU
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

ÎNCREDIN?ÂND SENTIMENTELE CARE TE R?NESC LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)July 18, 2019
"Lep?da?i, dar, orice r?utate, orice vicle?ug, orice fel de pref?c?torie, de pizm? ?i de clevetire; ?i, ca ni?te prunci
n?scu?i de curând, s? dori?i laptele duhovnicesc ?i curat, pentru ca prin el s? cre?te?i spre mântuire" (1 Petru 2:
1-2).
Nu-l învinui?i pe Dumnezeu pentru c? nu ascult? rug?ciunile voastre dac? ave?i o sup?rare împotriva altei persoane
în inima voastr?. Hristos ne-a l?sat îndrum?ri clare pentru noi - nu se va ocupa de cineva care are un duh mânios ?i
neiert?tor. Trebuie s? "l?s?m la o parte" astfel de atitudini. Legea lui Dumnezeu cu privire la rug?ciune este clar?:
"Vreau, dar, ca b?rba?ii s? se roage în orice loc ?i s? ridice spre cer mâini curate, f?r? mânie ?i f?r? îndoieli." (1
Timotei 2: ).
Ave?i sentimente dure care v? sl?besc inima? Nu v? uita?i la ele ca ?i cum a?i avea dreptul s? le
tolera?i. Dumnezeu ia astfel de lucruri în serios foarte mult, iar toat? discordia ?i fric?iunea dintre fra?ii ?i surorile
cre?tine trebuie s?-I întristeze inima mai mult decât toate p?catele celor nelegiui?i.
Dac? crede?i c? rug?ciunile voastre ar putea fi împiedicate, asigura?i-v? c? nu mocni?i în interior din cauza
sentimentelor r?nite sau din maltratarea celorlal?i. Satan se folose?te de ?iretenie cu în?elepciune, astfel încât
cre?tinii s? devin? mai sensibili la emo?iile lor decât la vocea Duhului. Acest lucru poate duce la un duh de
r?zbunare atunci când ar trebui s? existe un duh de iertare ?i iubire. Da, chiar ?i cei care te-au r?nit merit? cel mai
mult iertarea în Numele lui Isus.
Nu da?i drumul sentimentelor de durere ?i de r?zbunare, ca apoi s? alerga?i în locul secret al rug?ciunii noaptea ?i
v? a?tepta?i la un miracol al eliber?rii. Isus a spus s? ne rug?m: "Iart?-ne gre?elile noastre, precum ?i noi iert?m
celor ce ne gre?esc!" (Matei 6:12)
Timpul este scurt ?i ziua Domnului este aproape. Alinia?i-v? inima dup? cuvintele profetului Mica: "?i s-a ar?tat,
omule, ce este bine, ?i ce alta cere Domnul de la tine decât s? faci dreptate, s? iube?ti mila ?i s? umbli smerit cu
Dumnezeul t?u?" (Mica 6:8).
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