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Unii cred c? cei credincio?i ar trebui s? fie întotdeauna joviali, întotdeauna siguri încotro se îndreapt?, întotdeauna
împlini?i ?i satisf?cu?i, îns? de multe ori zâmbetele noastre ascund durere, confuzie ?i întristare. To?i b?rba?ii ?i
toate femeile cu adev?rat ai lui Dumnezeu au experimentat asemenea st?ri. Dac? v? sim?i?i spiritual, fizic ?i
emo?ional falimenta?i, con?tientizând c? f?r? o infuzie supranatural? a puterii lui Hristos pur ?i simplu nu pute?i
continua, atunci nu sunte?i singurii. Asigura?i-v? îns? c? exist? o victorie complet? ?i pentru dvs.!
Biblia este plin? de relat?ri ale oamenilor mari ai lui Dumnezeu care au ajuns la cap?tul puterilor lor. David este un
exemplu de „un om dup? inima lui Dumnezeu“ (Fapte 13:22), ?i totu?i, uneori, el a fost cople?it de
remu?c?ri, depresie ?i de emo?ii negative de toate tipurile. „Sunt tulburat, peste m?sur? de istovit; toat? ziua umblu
plin de întristare.” (Psalmul 38:6).
De ce a îng?duit Dumnezeu ca David s? îndure atâtea pierderi ?i tulbur?ri în via?a sa? O parte din ele au venit ca
urmare a p?catului s?u, pentru care s-a poc?it cu durere, dar au venit, de asemenea ?i pentru ca un caracter
evlavios s? se formeze în el. Nu a existat nicio clip? în care Duhul Sfânt s? îl p?r?seasc? pe David, dar i s-a permis
s? ajung? la cap?tul puterilor sale.
Dumnezeu promite putere unsului S?u: „Binecuvântat s? fie Domnul, c?ci ascult? glasul rug?ciunilor mele. Domnul
este t?ria mea ?i scutul meu ... De aceea îmi este plin? de veselie inima ?i-L laud prin cânt?rile mele.“ (Psalmul 28:
6-7). Dac? Îl ve?i chema, El va rev?rsa putere în tine: „În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmb?rb?tat
?i mi-ai înt?rit sufletul. Când umblu în mijlocul strâmtor?rii, Tu m? înviorezi, Î?i întinzi mâna ... ?i dreapta Ta m?
mântuie?te.” (Psalmul 138: 3,7).
Pute?i avea încredere în Domnul pentru a v? veghea în orice circumstan?e din vie?ile voastre. Cuvântul lui
Dumnezeu este plin de promisiuni glorioase ?i Domnul nostru Î?i g?se?te pl?cerea în credin?a ?i
încrederea noastr? în El. Nu uita s? te încurajezi în Domnul, a?a cum a f?cut David, ?i s? cre?ti mai puternic ?i mai
puternic în fiecare zi.
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