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Dup? ce Iosua a preluat conducerea asupra copiilor lui Israel de la Moise, el i-a condus în mari victorii - precum cea
a Ierihonului ?i cet??ii Ai. Fiindc? Dumnezeu a f?cut multe minuni uluitoare pentru israeli?ii, conducerea lui Iosua a
fost perfect?, cu excep?ia unei judec??i foarte proaste. Viclenii gabaoni?i i-au convins ?i manipulat în a lua o
decizie f?r? consultarea lui Dumnezeu în privin?a acesteia (vezi Iosua 9: 3-13). „B?rba?ii lui Israel au luat din
merindea lor ?i n-au întrebat pe Domnul. Iosua a f?cut pace cu ei ?i a încheiat un leg?mânt prin care trebuia s?-i
lase cu via??, ?i c?peteniile adun?rii le-au jurat lucrul acesta.“ (Iosua 9: 14 -15 ).
Iosua a fost obligat s?-?i onoreze leg?mântul încheiat, iar consecin?ele au fost cumplite. Israel a intrat în lupt?
împotriva amori?ilor, îns? r?zboinicii lui Iosua aveau nevoie de mai mult timp decât de o zi, spre a
învinge inamicul. Iosua s-a rugat lui Dumnezeu ?i a avut parte de o minune inegalabil? pân? în ziua de azi - soarele
a stat neclintit! „N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici dup? aceea, când Domnul s? fi ascultat glasul unui
om; c?ci Domnul lupta pentru Israel.” ( Iosua 10: 14).
Mul?i dintre noi am luat decizii pripite f?r? a consulta în?elepciunea Domnului. Acesta este motivul pentru care
Dumnezeu ne îndeamn?: „Încrede-te în Domnul din toat? inima ta ?i nu te bizui pe în?elepciunea ta! Recunoa?te-L
în toate c?ile tale, ?i El î?i va netezi c?r?rile” (Proverbe 3: 5,6). Cuvântul, de asemenea, spune c? „Lipsa de ?tiin??
este o pagub? pentru cineva, ?i cine alearg? neghiobe?te înainte o nimere?te r?u” (Proverbe 19:2). Dac? te
gr?be?ti în a lua o decizie, fii sigur c? te gr?be?ti s? ajungi în prezen?a lui Dumnezeu mai întâi.
A?adar, în capitolul 9, Iosua face un leg?mânt f?r? s? se roage, dar apoi, în capitolul 10, el strig? la Dumnezeu, iar
Domnul îi r?spunde în mod spectaculos. De ce? Pentru c? Iosua ?i-a invitat Tat?l s? intervin? în proasta lui decizie,
iar Dumnezeu a avut mil? de el ?i a lucrat.
Dumnezeu va face acela?i lucru pentru tine. El va lua alegerile tale gre?ite ?i le va transforma în ceva miraculos
dac? te vei întoarce spre El ?i vei c?uta fa?a Lui.
Tim Dilena a a fost pastor timp de 30 de ani în Detroit, iar apoi în NYC la Brooklyn Tabernacle. Pastorul Tim, împreun? cu so?ia lui Cindy ?i cei 4 copii ai s?i acum conduc
biserica din Lafayette, LA.
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