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Exist? o poveste emo?ionant? a Vechiului Testament care ilustreaz? cel mai bine ce înseamn? s? fii sus?inut de
puterea lui Dumnezeu. O reg?sim în cartea 2 Împ?ra?i, capitolul 6.
Ben-hadad, regele Siriei, declarase r?zboi Israelului ?i pornise împotriva lor cu o mare armat?. Pe m?sur? ce
for?ele sale înaintau, el î?i chema adesea consilierii de r?zboi în camerele sale private pentru a planifica strategia
urm?toarei zile. Îns? profetul Elisei, mi?cat de Duhul Sfânt, a continuat s? trimit? cuvânt regelui lui Israel, spunândui detalii despre fiecare mi?care a trupelor inamice. În mai multe rânduri, israeli?ii au sc?pat de înfrângere datorit?
avertismentelor lui Elisei.
Ben-hadad, furios, ?i-a chemat servitorii laolalt?: „Împ?ratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii s?i ?i
le-a zis: "Nu voi?i s?-mi spune?i care din noi este pentru împ?ratul lui Israel?" Unul din slujitorii s?i a r?spuns:
"Nimeni, împ?rate, domnul meu; dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împ?ratului lui Israel cuvintele pe
care le roste?ti în odaia ta de culcare.” (2 Împ?ra?i 6:12,13)
Ben-hadad a trimis imediat for?ele pentru a-l captura pe Elisei. Au mers noaptea pân? la Dotan ?i au înconjurat
ora?ul, inten?ionând s?-l ia prin surprindere pe b?trânul profet. Dar slujitorul lui Elisei s-a trezit devreme ?i a v?zut
c? „se afla o armat?, care înconjura ora?ul cu cai ?i care.” Îngrozit, a fugit la Elisei ?i l-a întrebat ce ar trebui s?
fac?. „[Elisei] a r?spuns: „Nu te teme, c?ci mai mul?i sunt cei cu noi decât cei cu ei.” Elisei s-a rugat ?i a zis:
"Doamne, deschide-i ochii s? vad?!" ?i Domnul a deschis ochii slujitorului, care a v?zut muntele plin de cai ?i de
care de foc împrejurul lui Elisei.” (2 Împ?ra?i 6: 16-17).
Elisei, asemenea psalmistului, ar fi putut spune, atunci când se afla în mijlocul situa?iilor disperate, deplin
încredin?at: „Nu m? tem de zecile de mii de popoare care m? împresoar? din toate p?r?ile.” (Psalmul 3:6)
Las? ca rug?ciunea ta s? fie ca aceea spus? de Elisei: „Doamne, deschide-mi ochii, ca s? v?d mun?ii plini de cai ?i
de care de foc – Doamne al o?tirilor!” Dragilor, exist? speran??! Dumnezeul o?tirilor este al?turi de noi. Numai El
este p?zitorul nostru. El nu-?i va l?sa copiii s? alunece sau s? cad?. Suntem ?inu?i în palma Sa. Fii sigur c? ast?zi
este al?turi de tine pentru a te proteja, pentru a te c?l?uzi ?i pentru a te înviora!
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