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Una dintre cele mai mari binecuvânt?ri ale unui credincios adev?rat este s? cunoasc? vocea lui Dumnezeu. Este
posibil auzi?i vocea lui Dumnezeu ast?zi, a?a cum au auzit Avraam ?i Moise – la fel de clar cum au auzit Samuel ?i
David, tot astfel cum au auzit Pavel, Petru ?i ucenicii.
Dumnezeu a c?utat întotdeauna un popor care s?-L onoreze ?i s? se team? de vocea Lui. Cu toate acestea, în
zilele noastre multe voci care strig? pretind a fi vocea lui Dumnezeu ?i mii sunt du?i în r?t?cire. Ei s-au
încredin?at în mâinile unui înv???tor sau predicator, care apoi s? devin? Dumnezeu pentru ei. Nimeni nu este
infailibil ?i trebuie s? cunoa?tem ?i s? auzim direct vocea lui Dumnezeu pentru a judeca înv???tura.
În plus, în inimile noastre sunt multe voci care strig?, toate pretinzând c? sunt îns??i vocea lui Dumnezeu. Dac?
ave?i încredere în oricare dintre aceste voci f?r? s? le încerca?i pe toate prin Cuvântul lui Dumnezeu, ve?i fi du?i în
r?t?cire! Exist? vocea firii noastre, vocea înc?p??ân?rii noastre, vocea vr?jma?ului ?i vocea lumii. Toate sunt dulci,
blânde ?i v? promit c? „acesta este glasul lui Dumnezeu!”
Permite?i-mi s? v? spun cine este cu siguran?? în?elat: cre?tinul care crede c? nu poate fi în?elat - cel care odat? a
ascultat cu adev?rat, dar acum se mi?c? printre impresii ?i voci care nu au ie?it din camera secret? a rug?ciunii. Nu
suntem infailibili ?i nu orice cuvânt pe care îl primim este de la Dumnezeu.
Numai cei care valoreaz? vocea Maestrului suficient de mult încât s?-L a?tepte, Îl vor auzi. Dumnezeu ne spune:
„Dac? vrei s?-Mi auzi glasul, roag?-te în ascuns ?i î?i voi r?spl?ti” (vezi Matei 6: 6). Timpul ocupat, poftele, l?comia
?i grijile vie?ii se pot ciocni cu glasul Lui.
Dumnezeu vrea s? v? spun? ast?zi un cuvânt nou! Dac? vre?i s? asculta?i în mod corect vocea Lui, pune?i-v? timp
deoparte cu El. Prezen?a Lui mereu înso?e?te glasul Lui ?i dac? petrece?i timp cu al S?u Cuvânt, Duhul Sfânt va
confirma totul cu Scriptura. Aceasta este calea c?tre adev?rata bucurie ?i pace.
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