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ELIBERAREA DE FRIC? ?I GRIJI

David Wilkerson (1931-2011)October 9, 2019
În timp ce mergeam pe un drum de ?ar? în New Jersey, am avut o discu?ie bun? cu Domnul meu. Am strigat:
„Doamne, nu pot tr?i cu fric? ?i îngrijorare de tot felul. Vreau s? m? confrunt cu orice este viitorul cu odihn?, bucurie
?i încredere! Vreau eliberare total? de orice fric? ?i griji!”
Duhul Sfânt mi-a ?optit: „Cheia eliber?rii de orice fric? ?i griji se g?se?te în dou? cuvinte - vr?bii ?i p?r. Aminte?te-?i
ce am spus în Matei 10:28-33 ”Nu se vând oare dou? vr?bii la un ban? Totu?i niciuna din ele nu cade pe p?mânt
f?r? voia Tat?lui vostru. Cât despre voi, pân? ?i perii din cap, to?i v? sunt num?ra?i." (versetele 29-30).
Pare atât de elementar, atât de simplu - dar ceea ce ne spune Isus aici este foarte profund.
Din cele 9.000 de specii de p?s?ri, Dumnezeu a ales vrabia pentru a face referire la Cuvântul s?u. Vr?biile sunt
minunate, oasele lor sunt sub?iri, puternice ?i special echipate pentru zbor. De fapt, ?tiin?a modern? înc? nu poate
copia sistemul complicat al aripilor care le permite s? migreze pân? la trei mii de mile. Dumnezeu a proiectat
fiecare os, fiecare pan? ?i le-a num?rat pe fiecare dintre ele.
Fiecare p?r de pe capul nostru este num?rat de Tat?l nostru din ceruri. Între 100.000 ?i 150.000 de fire de p?r
acoper? capul uman ?i chiar ?i cei care sunt chei au p?rul din soiul vellus, care nu este v?zut de ochiul uman.
Dumnezeu a f?cut p?rul util - sprâncenele împiedic? transpira?ia s? ajung? la ochi ?i genele ne protejeaz?
pleoapele atunci când praful sau insectele minuscule se apropie prea mult de ochi. P?rul mic din urechi ?i nas
filtreaz? particulele care pot intra. Fiecare fir de p?r este un cilindru de celule care s-a tunelat adânc în piele pentru
a ajunge la vasele de sânge care îl hr?nesc.
Nu este de mirare c? David a spus: „Te laud c? sunt o f?ptur? a?a de minunat?. Minunate sunt lucr?rile Tale ?i ce
bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalmul 139:14). S? fim aten?i la designul complex al crea?iei lui
Dumnezeu ar trebui s? ne fac? ?i mai aten?i la grija Tat?lui nostru ceresc fa?? de noi. „Nu v? îngrijora?i dar de ziua
de mâine; c?ci ziua de mâine se va îngrijora de ea îns??i. Ajunge zilei necazul ei.” (Matei 6:34). El ?tie de ce avem
nevoie ?i ne va furniza acel lucru cu bucurie.
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