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“Hadakat némít el a föld széléig” (Zsoltár 46:9). Milyen örömmel fogadott üzenet ez az Isten gyermekének akit
megtört és megtépett a hadviselés. A harc amit folytatunk a lelkünkben az ? harca és egyedül Ö tud véget vetni. A
mi szeret? Atyánk nem fogja megengedni a hústestnek és az ördögnek hogy vereségbe kényszerítsen minket.
A héber szó a küzdelemre amit Dávid a Zsoltárok 46:9-ben használ a milchamah, aminek a jelentése táplálni,
fogyasztani, felfalni, felemészteni, enni, legy?zni. A szó gyökerének jelentése étel vagy kenyér a fenevadnak. Itt
használva az üzenete egyszer?en csodálatos, ok a hatalmas ünneplésre. Ez azt jelenti hogy Isten meg fogja
akadályozni az ellenséget hogy elnyeljen, felfaljon minket.
Az örömhír üzenete hogy mi a teljes szeretet Istenét szolgáljuk – egy irgalmas Istent aki a szeretteit minden
z?rzavar fölé akarja helyezni. Isten végs? célja a gyermekei számára a b?séges élet. Az ? terve nem az volt az
életünkre hogy a b?neinkre és kudarcainkra összpontosítva éljük le az életünket. De mi nem tudjuk elfoglalni a
helyünket a mennyekben Krisztussal amíg nem válunk teljesen eggyé a halálában és feltámadásában.
A Szent Szellem olyan tudatot ültetett belénk hogy mi nem fogunk tudni valósággal élni, amig nem halunk meg.
Nekünk van egy találkozásunk a halállal, egy sorsunk ami a Krisztus keresztjéhez kapcsolódik. Vess egy pillantást
arra hogy hol vagy, az összes félelmeddel, ürességgel, magánnyal, kudarccal és kompromisszummal. Sokkal
távolabb vagy attól ahol egy gy?ztes kereszténynek lennie kellene. Ugyanakkor tudod hogy Isten Igéje világosan
beszél a gy?zelemr?l, a pihenésr?l és békér?l, a b?n hatalma alóli mentességr?l.
Miután az Ige azt mondja hogy Isten az aki a háborút megállítja, ezt látjuk: “Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy
én vagyok az Isten”. (Zsoltárok 46:10) Mennyire következetes az Isten Igéje! Megállítja a háborúkat és amíg ?
befejezi a munkáját addig mi abba kell hagyjuk az er?feszítéseinket és mindent Rá kell bízzunk.
Milyen csodálatos tudni hogy a jöv?nk és a helyreállásunk biztos kezekben van Krisztusnál, a mi Urunknál és
Megváltónknál. “Légy csendben” ma és hagyd hogy ez az igazság békességet teremtsen a szívedben.
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