PREDA?I DRAGOSTEI SALE
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

PREDA?I DRAGOSTEI SALE

David Wilkerson (1931-2011)July 31, 2019
Dumnezeu, "va r?spl?ti fiec?ruia dup? faptele lui... celor ce, din duh de gâlceav?, se împotrivesc adev?rului ?i
ascult? de nelegiuire. Necaz ?i strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face r?ul: întâi peste iudeu,
apoi peste grec. Slav?, cinste ?i pace va veni îns? peste oricine face binele." (Romani 2: 5, 8-10)
Majoritatea necazurilor din aceast? genera?ie sunt un rezultat al propriei neascult?ri. Când suntem prin?i de o
leg?tur? de p?cate, deseori suntem mai preocupa?i de reputa?ia noastr?, în loc de cât mult am r?nit pe Mântuitorul
nostru. Este egoism s? plângem mai mult gândindu-ne ce vor spune oamenii despre noi, decât de felul în care
neascultarea noastr? frânge inima lui Isus.
Oameni de pretutindeni sufer?. C?s?toriile se pr?bu?esc, provocând mult? suferin?? ?i durere tuturor celor
implica?i. Multitudini tr?iesc sub un nor al vinov??iei ?i al disper?rii. Exist? ast?zi cre?tini ale c?ror vie?i sunt
inundate de un ?uvoi de probleme ?i de necazuri. Nu a existat niciodat? atât de mult? suferin??, goliciune,
singur?tate ?i respingere. Numai Dumnezeu cunoa?te câ?i cre?tini plâng înainte s? adoarm?, sau câ?i nu pot
adormi din cauza depresiei, anxiet??ii, singur?t??ii ?i disper?rii.
Nu ar trebui s? sl?bim din cauza necazurilor ?i durerii – nu sunt toate suficiente încât s? putem începe s? fl?mânzim
dup? bog??iile glorioase în Hristos, ce ne-au fost promise? Oh, dragilor, teama nu este cel mai bun motiv pentru
ascultare, în schimb, dragostea este!
În dragoste ne pred?m, iar dulcea predare voii lui Dumnezeu ne deschide cerul. Îndep?rtând fiecare p?cat ?i act de
neascultare, putem avea parte de revela?ia lui Hristos ?i cine este El cu adev?rat. Scriptura ne spune : "Oricine
p?c?tuie?te nu L-a v?zut ?i nici nu L-a cunoscut" (1 Ioan 3:6).
Isus spune: „Cine are poruncile Mele ?i le p?ze?te acela M? iube?te; ?i cine M? iube?te va fi iubit de Tat?l Meu. Eu
îl voi iubi ?i M? voi ar?ta lui." (Ioan 14:21). Preda?i-v? inima în întregime Domnului ?i ve?i deveni "înr?d?cina?i ?i
lega?i" de iubirea Lui!
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